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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดจิิทัล 
 หลักสูตรใหม  พ.ศ.2558 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชานิเทศศาสตร 
    

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ 
    สื่อดิจิทัล 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Communication ArtsProgram in Digital Broadcast 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลดทร)  

 ชื่อยอ :  นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Communication Arts (Digital Broadcast) 
   ชื่อยอ :  B.Com.Arts (Digital Broadcast) 
 
3.  วิชาเอก  

 ไมมี 
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา  128  หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาที่ใช  
  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  ไมมี 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 
 6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2558เปนตนไป 
 6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งท่ี1/2557 เมื่อวันที ่15 กันยายนพ.ศ.2557 
 6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอ  
  คณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 19  
  ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2558 
  เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2558 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในป
การศกึษา 2560 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 ผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล  
8.2 ผูสื่อขาว   
8.3 ผูเขียนบทวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
8.4 นักตัดตอและลําดับภาพ 
8.5 นักสรางสรรควิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล(Creative) 
8.6 ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
8.7 ชางภาพ 
8.8 ผูผลิตดิจิทัลคอนเทนต(Digital Contents) 
8.9 ผูบริหารงานดานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
8.10 ผูปฏิบัติงานดานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลในองคการวิชาชีพ  

 สื่อสารมวลชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชน และองคกรไมแสวงผลกําไร 
8.11 ผูประกอบการ/อาชีพอิสระงานดานวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลทั้งในประเทศและ

 ตางประเทศ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขบตัรประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 
พ.ศ. 

1.นางสาวชฎาภรณสวนแสน* 
อาจารย 
 

ว.ม.(สื่อสารมวลชน) 
นศ.บ.(วารสารศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2556 
2552 

2.นายณัฐพงษหมันหล*ี 
อาจารย 
 

ศศ.ม.(การสื่อสารดิจิทัล) 
ศศ.บ. (การสื่อสารการตลาด
เพ่ือการพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 
2552 

3.นางนิชาวดี ตานีเห็ง 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ว.บ. (วิทย-ุโทรทัศน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2545 
2532 

4.นายอาหมัดอีสมาแอล 
แวสอเหาะ 
อาจารย 
 

Master of Human 
Sciences 
(Communication ) 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
 

2546 

5.นางสาวสุไลณ ีอาแล 
อาจารย 
 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร) 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2544 

 

หมายเหตุ* หมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตอการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การสื่อสารในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็วทันสมัย ดวยการสง
ขอมูลที่รวดเร็ว มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลายข้ึน จํานวนขาวสารมีปริมาณมากข้ึนดวย
ปรากฏการณทางการสื่อสารที่เรียกไดวาเปนยุคดิจิทัล สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งระบบเศรษฐกิจ 
สังคม พฤติกรรม และคานิยมนับเปนพลวัตแหงการเปลี่ยนแปลง ที่เปนปจจัยในการพัฒนาซึ่งสงผล
มายังระบบการศึกษา ตลอดจนความสอดคลองกับเทคโนโลยี  สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงภายใตบริบทแหงสังคมฐานความรู การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค   ประกอบกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 การจัดตั้งเขต
พัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ ซึ่งจําเปนตอง
เตรียมบุคลากรเพ่ือเขาสูสถานการณดานเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนอยูตลอดเวลา 
  วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย
เนื่องจากสามารถสรางการรับรูไดอยางกวางขวางประชาชนสามารถเขาถึงไดเปนอยางดีตลอด เปนสื่อที่
เติบโตและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในดานเนื้อหาและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับยุคสมัย  
สงผลมายังระบบการศึกษาซึ่งจําเปนตองเตรียมบุคลากรเพ่ือเขาสูสังคมและการสื่อสารในอนาคต 
  จากสถานการณดังกลาวนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับขอมูลจากการ
ศึกษาวิจัยความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือบัณฑิต
ทางดานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลที่มีสมรรถนะในวิชาชีพ  มีความสามารถทางการ
สื่อสารเทาทันเทคโนโลยี มีทักษะและความคิดสรางสรรคในการเปนนักสื่อสารยุคใหมที่มีทั้งความรู 
ความคิดสรางสรรคและมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดนใตและการพัฒนาสังคม
โดยรวม 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมพหุวัฒนธรรม  ประชาชนมีรูปแบบการดํารงชีวิตที่
มีอัตลักษณความเชื่อ  คานิยม  ศาสนา  ภูมิปญญา วัฒนธรรมและภูมิหลังที่มีคุณคาความหลากหลาย
ชาติพันธุ  สอดคลองกับปรัชญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นชายแดนใตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุง
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรใหมีการบูรณาการศาสตรสากลกับภูมิปญญาทองถ่ิน  
  จากผลการศึกษาความตองการจําเปนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลพบวา การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลจําเปนตองพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรที่
มีความสามารถการสื่อสารยุคใหม  คิดวิเคราะห สรางสรรคและลงมือปฏิบัติไดจริงสามารถ “คิดได ทํา
เปน” มีความเปนสากลสามารถแขงขันในตลาดแรงงานทั้งระดับทองถ่ินระดับประเทศและตางประเทศ 
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับอัตลักษณของพ้ืนที่ยอมทําใหสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรมสามารถประกอบวิชาชีพโดยอยูบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบตอ
สังคม 
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 11.3 ความกาวหนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
 การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการสื่อสารในสังคมปจจุบันที่เรียกไดวา 
“เปนยุคดิจิทัล” สงผลใหเกิดการขยายตัวของชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆทําใหการพัฒนาดาน
วิชาการทางนิเทศศาสตรตองปรับตัวตามภาวะของสื่อในปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลง ดานเทคโนโลยกีาร
สื่อสารและการพัฒนาเนื้อหา ชองทางการสื่อสารอยางตอเนื่องของสื่อในยุคดิจิทัล เปนปจจัยสําคัญท่ี
สงผลกระทบตอการเรียนการสอนและการจัดทําหลักสูตรที่จําเปนตองพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงในสังคมดังนั้นการจัดทําหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลจึงคาํนึงถึง
การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ คิดตอยอด รูจักประยุกตสื่อดิจิทัลและสื่อ Social media 
ตางๆ เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูและทักษะในวิชาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของการขยายตัวของสื่อใน
อนาคตสามารถหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) เพ่ือประสิทธิผลทางการสื่อสารและสามารถ
บูรณาการใหเขากับความเปนทองถ่ินได 

 
12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

สถานการณภายนอก สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผันแปรไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร สถานการณทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความตองการของตลาดแรงงานดานการสื่อสาร การพัฒนาหลักสูตรจึง
ตองมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอีกทั้งสถานการณระดับทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตเกิดเหตุการณความไมสงบอยางตอเนื่องจึงมีความจําเปนมุงผลิตบัณฑิตและบุคลากรเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตรดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนอยางมืออาชีพที่เขาใจและมี
บุคลิกภาพที่สอดรับกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นชายแดนใต มีความคิดสรางสรรคดาน
การสื่อสารและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสามารถคิดและลงมือปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีความพรอม
เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียน ตลอดจนเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมเปนบัณฑิตที่มี
จิตสํานึกสาธารณะ รักบานเกิดทองถ่ินและประเทศชาติ 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลมุง

สรางความเปนเลิศของบัณฑิตดานนิเทศศาสตร ใหมีความรูคูคุณธรรม  มีทักษะทางการสื่อสารและ
ความคิดสรางสรรค  ใชเทคโนโลยีอยางเทาทัน  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและแกปญหาให
เหมาะสมกับปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมทักษะ
ความรูปฏิบัติทางวิชาชีพนิเทศศาสตร ดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เพ่ือนําไปประกอบ
วิชาชีพและนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ  ตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองมีการออกแบบหลักสูตรเชิง
บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับศาสตรสากลเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา คือ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
  ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจําภาควิชา 
  นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
  ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา เลื อ ก
และเลือกเสรีได 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไป
 ตามขอกําหนดรายวิชา โดยติดตอประสานงานกับทุกฝายที่เก่ียวของ 

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะทางการสื่อสาร ควบคูคุณธรรมจริยธรรม มีความคิด
สรางสรรคเชิงปฏิบัติบูรณาการความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน กาวสูการเปนนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน มืออาชีพทองถ่ินชายแดนใตในยุคดิจิทัลไดอยางเหมาะสม 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  ความสําคัญของหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เกิดขึ้นภายใตพันธกิจที่มุงสนองความตองการของสังคมทองถิ่นในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนใต ดวยการนําองคความรูดานการสื่อสารหรือสาขาวิชา "นิเทศศาสตร"ที่มีบทบาท
ความสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันของคนในสังคม เปนเครื่องมือในการเสริมสรางความเขาใจรวมกัน
ทั้งระดับบุคคล ชุมชน สังคม องคกร  ประเทศและสังคมโลก โดยบูรณาการกับองคความรูทางดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติบนพื้นฐานความเปนอัตลักษณที่เปนจุดเดนของทองถิ่น ท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  เพ่ือใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตรการสื่อสารและเขาใจประเด็นทางสังคมทองถ่ิน 

หลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล มุงผลิตบัณฑิตที่
มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่กาวทันยุคดิจิทัลตลอดจน
เชื่อมโยงประเด็นทางสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินโดยมุงเนนผลิต “นักวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน มืออาชีพทองถิ่นชายแดนใตและระดับประเทศ” ทีม่ีความสามารถคิดวิเคราะหมีความคิด
สรางสรรค สามารถใชภาษามาลายูและภาษาไทยไดอยางเชี่ยวชาญ รูจักประยุกตใชสื่อที่หลอมรวม



7 
 

(convergence) เปนผูผลิตรายการในยุคท่ีเทคโนโลยีทางการสื่อสารเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยความรู
ภาคทฤษฎีและประสบการณภาคปฏิบัตินักศึกษามีโอกาสฝกนําทฤษฎีไปใชในการสรางสรรคผลิต
รายการ เชน รายการขาวรายการสารคดี และรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการพัฒนาทองถ่ินโดยอยูบน
พ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม ทําหนาที่ดวยหลักคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะของนักวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนทั้งยังเปนผูมีความรูเทาทันเหตุการณและปรับตัวเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดจนใชสื่อรวมสมัย อยางมีประสิทธิภาพ  

 

   1.3วัตถุประสงคของหลักสูตร  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 4 ป

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ 
 ดังนี ้

1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรใหมีความรูความสามารถ คดิเชิงประยุกตไปสูการปฏิบัติ 
  มีทักษะและความคิดสรางสรรคดานการสื่อสาร มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท

   ทางสังคมและวัฒนธรรม  
1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลในระดับปริญญาตร ี
 สูตลาดวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึก
 รักบานเกิดทองถิ่นและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาที่สกอ.กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา  
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

1. เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา   
ศึกษาทั่วไป 

2. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิตใหมีมาตรฐาน 
TQF ในสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาที่ สกอ.กําหนดภายใน 
1 ป 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ  
(ปการศึกษา/ครั้ง) 

 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ  

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความตองการของ
ผูประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใชบัณฑิต  
ของผูประกอบการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
 

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะ ความรู
ความสามารถของบัณฑิตใน
การทํางานโดยเฉลี่ยในระดับด ี

4. พัฒนาศักยภาพของผูสอน 
ใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารย   
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

 

1. การจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 

2. รายงานความพึงพอใจของ
ผูเรียน 

3. การรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) 

5. พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ  ใหมีประสบการณ
จากการนําความรูทางดาน
นิเทศศาสตรไปปฏิบัติงาน
จริง 

1. สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

2. อาจารยทุกคนตองอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองดานนิเทศ
ศาสตร 

3. สนับสนุนอาจารยใหทํางาน
วิจัย ดานนิเทศศาสตร 

4. สนับสนุนใหอาจารยและ
บุคลากรศึกษาตอ 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ      
ตออาจารยในหลักสูตร 

2. เอกสาร/รายงานผลการไป
ฝกอบรม 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

 ระบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคบั ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่ 2เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 2.2คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1  สําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  นักศึกษาแรกเขาสวนใหญขาดความพรอมดานทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใชศึกษาตอใน 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในดานตาง ๆ ดังนี ้
2.3.1 การฟง-เขียน-อาน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.3.2 การทํางานเปนทีม 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  หลักสูตรมีการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในเรื่องการการฟง-เขียน-อาน-พูดภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
  สวนหลักสูตรนิเทศศาสตรมีรายวิชาสอนเพ่ิมเติมไดแก รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ
 มโีครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาตางๆ ที่เนนใหนักศึกษาทํางานเปนทีม 
 
 2.5แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับ/ชั้นป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 
- - - 40 40 
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 2.6งบประมาณตามแผน 
 

  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ตองการ 

2558 2559 2560 2561 2562 
คาธรรมเนียมการศกึษา 
คนละ 8,500 บาทตอ 
ภาคการศึกษา 

680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
 

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณที่ตองการ 

2558 2559 2560 2561 2562 
เงินคงคลัง รอยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 

รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย รอยละ 40 

283,200 566,400 8,496,000 1,132,800 1,132,800 

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน รอยละ 40 

283,200 566,400 8,496,000 1,132,800 1,132,800 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเขามหาวิทยาลัย 
  ใหเปนไปตามขอบังคบั  ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. โครงสรางของหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 128หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดวิชาเฉพาะ(กลุมวิชาแกน กลุมวิชา 
เอกบังคับและกลุมวิชาเอกเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิต 
รวมทั้งหลักสูตร ดังนี ้
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 
   กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
   กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 หนวยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
   กลุมวิชาแกน  36 หนวยกิต 
   กลุมวิชาเฉพาะดาน  48 หนวยกิต 
    -วิชาเอกบังคบั  30 หนวยกิต 
    -วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือวิชาสหกิจศึกษา 8 หนวยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 รายวิชาตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการกําหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแตละ
กลุมวิชา ดังนี ้
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกิต 
   บังคบัเรียน     10 หนวยกิต 
   จากวิชา ดังตอไปนี้ 
   2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 

Thai for Communication 
   2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
     Speaking and Writing Skills Development 
  * 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 
     Thai for Careers 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
   พัฒนาการเรียนรู    2(1-2-3) 

English for Communication and  
LearningDevelopment 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3)  
 Malay for Communication 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู    2(1-2-3)  

Malay for Communication and  
Learning Development 

  * 2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
     English for Communication 1 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  

 

   เลือกเรียน     2 หนวยกิต
   จากวิชา ดังตอไปนี้ 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
การอานภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading  
Skills in English 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและ 
การเขียน    2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

   2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
English for Communication 2 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
Basic Malay 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
Basic Arabic 
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 กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข   2(1-2-3)  

Happiness Study 
2100113 สุนทรียวิจักขณ    2(2-0-4) 

Aesthetics Approach 
   2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 

Information for Life Long Learning 
   2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
     Truth of Life 
   2100119 การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
     Self Development 
   2100120 สุนทรียภาพของชีวิต   2(1-2-3) 
     Aesthetics for Life 
 

  กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
   2150101 สังคมภิวัตน    2(2-0-4) 

Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 

     Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ  2(2-0-4) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
   2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต   2(1-2-3) 
     Skills for Life 
   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
     Life and Thai Culture 
 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  6 หนวยกิต 
4100101  คณติศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

     Information Technology in Daily Life 
   4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

Science in Daily Life 
   4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 

Sports for the Quality of Life Development 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     92 หนวยกิต 
  กลุมวิชาแกน                   36 หนวยกิต 
      - เรียนโดยไมนับหนวยกิต                   3 หนวยกิต 

3100001  ภาษาไทยเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
Thai for Communication Arts 

3(3-0-6) 

    

  - บังคับเรียน  
3100106  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร 

Personality Development for Communication Arts 
 3(2-2-5)     

3100207  ศิลปะการใชภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร            
Language for Communication Arts 

 3(2-2-5) 

3100208  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
English for Communication Arts 

 3(3-0-6) 

3101101  หลักนิเทศศาสตร  
Principles of Communication Arts 

 3(3-0-6) 

3101102  การสื่อสารมวลชน  
Mass Communication 

 3(3-0-6) 

3101103  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาชายแดนใต* 
Communication for Southern Border Development 

 3(2-2-5) 

3101205  คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานสื่อสาร  
Computer Graphics for Communication 

 3(2-2-5)     

3101306  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
Law and Ethics of Mass Communication 

 3(3-0-6) 

3102202  การสื่อขาวและเขียนขาว 
News Reporting and Writing 

 3(2-2-5)     

3103102  การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม* 
PublicRelations in Multicultural Society 

 3(2-2-5) 

3103408  การวิจัยนิเทศศาสตร                                     
Research for Communication Arts 

 3(2-2-5) 

3106101  การถายภาพเพ่ือการสื่อสาร   
Photography for Communication 
 
 
 
 

 3(2-2-5)     

     

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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  กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา     48 หนวยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต 
    

3104104  หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดจิิทัลและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 
Principles of Digital Radio and Television Production 

3(2-2-5) 

3104206  การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
Production of Radio and Television News Program 

3(2-2-5) 

3104207  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
Script Writing for Broadcasting 

3(3-0-6) 

3104208  การพัฒนาความคิดสรางสรรคในงานสื่อสารดิจิทัล 
Creative Thinking in Digital Communication 

3(2-2-5) 

3104314  การตัดตอวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัลเบื้องตน 
Basic Editing for Digital Broadcasting 

3(2-2-5) 

3104315  การเปนผูประกาศและผูบรรยายทางวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน* 
Broadcasting Announcer and Narrator 

3(2-2-5) 

3104316  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัลเพ่ือสังคมชายแดนใต* 
Digital  Broadcasting for SouthernBorder Provinces 

3(2-2-5) 

3104420  สัมมนาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
Seminar in Digital Broadcasting 

3(2-2-5) 

3104421  การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
Radio and Television Studio Operation 

3(2-2-5) 

3104422  การสื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการสนับสนุน * 
Creative Event and Sponsorship Communication 

3(2-2-5) 

     

     - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
3104105  เครือขายสังคมออนไลนเพ่ือการสื่อสาร 

Online Social Network  for Communication 
3(2-2-5) 

3104209  การรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล 
Media Literacyin Digital Age 

3(2-2-5) 

3104210  ฉากและวัสดุประกอบฉากงานวิทยุโทรทัศน 
Scenery and Property for  Television Production 

3(2-2-5) 

3104211  ศิลปะและสุนทรียศาสตรในภาพถายดิจิทัล 
Arts and Aesthetics in Digital Photography 

3(2-2-5) 

3104212  การแตงหนาและเครื่องแตงกายสําหรับงานโทรทัศน 
Make-up and Costumes for Television 

3(2-2-5) 

3104213  การสื่อสารมวลชนในอาเซียน 
ASEAN Broadcasting Study 

3(3-0-6) 

หมายเหต ุ * หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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3104317  เทคนิคการสัมภาษณและการเขียนบทสัมภาษณ 
Interview Technique and Writing 

3(2-2-5) 

 

3104318  การถายทําภาพยนตรเชิงสารคดี  
Documentary  Cinematography 

3(2-2-5) 

3104319  การผลิตสื่อดิจิทัล 
Digital Media Design 

3(2-2-5) 

3104424  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสูง  
Advanced Television Production 

3(2-2-5) 
 

3104425  การผลิตสื่อดิจิทัล สําหรับสื่อพื้นบานชายแดนภาคใต* 
Digital Media Production for SouthernBorder Provinces 

3(2-2-5) 

3104426  การสรางสรรคและผลิตรายการดิจิทัลเฉพาะกลุม* 
Digital Broadcasting for Specific Target Audiences 

3(2-2-5) 

3104427  การบริหารจัดการและธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 
Digital Broadcasting Management and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

    

  - วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  88                    หนวยกิต 
    

3100012  ฝกประสบการณวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน 
Professional Practicum 

1(90) 
ชั่วโมง 

3100402  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงานนิเทศศาสตร 
Preparation for Field Experience in Communication Arts 

2(180) 
ชั่วโมง 

3100003  ฝกประสบการณวิชาชีพในงานนิเทศศาสตร 
Professional Experience in Communication Arts   

5(450) 
ชั่วโมง 

    

  หรือ  
3100004  เตรียมสหกิจศึกษา  

Preparation  for Cooperative Education 
2(180) 
ชั่วโมง 

3100005  สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(560) 
ชั่วโมง 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศกึษาของหลักสูตรนี้ 

 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

 ปท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 

3101101 หลักนิเทศศาสตร 3(3-0-6) 
3101102 การสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
3100106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 
3102202 การสื่อขาวและเขียนขาว 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต 
รวม 21 หนวยกิต 

  

 ปท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 

 

3103102 การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม* 3(2-2-5) 
3106101 การถายภาพเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต 
รวม 21 หนวยกิต 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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 ปท่ี 2ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเอกบังคับ 

3100207 ศิลปะการใชภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 
3101205 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานสื่อสาร 3(2-2-5) 

3104208 
การพัฒนาความคิดสรางสรรคในงานสื่อสาร
ดิจิทัล 

3(2-2-5) 

3104104 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล
และวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3หนวยกิต 
รวม 21หนวยกิต 

 

 ปท่ี 2ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเอกบังคับ 
 

3100208 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร 3(3-0-6) 
3101103 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาชายแดนใต* 3(2-2-5) 

3104207 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

3(3-0-6) 

3104314 การตัดตอวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ดิจิทัลเบ้ืองตน 

3(2-2-5) 

 3100012 ฝกประสบการณวิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน 1(90ชั่วโมง) 
รวม 19 หนวยกิต 

 

  
 
 
 
 
 

 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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 ปท่ี 3ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเอกบังคับ 
 

3100001 ภาษาไทยเพ่ืองานนิเทศศาสตร(ไมนับหนวยกิต) 3(3-0-6) 
3104206 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

3104421 
การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

3(1-4-4) 

3104315 การเปนผูประกาศและผูบรรยายทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน* 

3(2-2-5) 

รวม 15 หนวยกิต 
 

 

 ปท่ี 3ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเอกบังคับ 

3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร 3(2-2-5)      

3104422 
การสื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและ
โครงการสนับสนุน* 

3(2-2-5)      

3104316 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 
เพ่ือสังคมชายแดนใต* 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3หนวยกิต 

รวม 15หนวยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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 ปท่ี 4ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ 
กลุมวิชาฝกประสบ
การวิชาชีพและสหกิจ 
 

3104420 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและ 
สื่อดิจิทัล 

3(2-2-5) 

3100402 
 

3100004 

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงานนิเทศศาสตร   
หรือ  
เตรียมสหกิจศึกษา 

 
2(180 ชั่วโมง) 

วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3หนวยกิต 

รวม 11 
หนวยกิต 

 
 

ปท่ี 4ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบ
การวิชาชีพและสหกิจ 
 

3100003 
 

3100005 

ฝกประสบการณวิชาชีพในงานนิเทศศาสตร  
หรือ  
สหกิจศึกษา  

5 (450ชั่วโมง) 
6 (600ชั่วโมง) 

รวม 5-6 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   บังคับเรียน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  
ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน การใชภาษาสื่อสารที่ เปนทางการและไมเปนทางการ การ
นําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็นขอเสนอแนะและวิจารณอยางมี
เหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 The significance of Thai language as communication 
tools; practice of language in daily used in listening, speaking, 
reading and writing; the use of language in formal and 
information communication; conducting informative 
presentation and in term of giving opinion, suggestion and 
criticism rationally; studying the problem conditions and its 
solutions of language used in everyday life; realizing the ethics 
and awareness to society in using Thai for communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและ
เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และ
รวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

Rules and development in  speaking and writing skills 
in order to speak and write effectively; practice in speaking 
both individual and group and criticizing for improvement; 
practice in writing plot, essay and articles with the emphasis 
of standard language used in a certain writing task; practice in 
criticizing. 

 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 
 Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การ
อานและการเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตาม
หลักเกณฑ ทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
นําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดย
ผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณตาง 
ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language used in 
listening, speaking, reading and writing in order to 
communicate effectively in accordance with the rules; both 
for daily life and career as well as presentation; providing 
knowledge, analyzing opinion and suggestion through the 
process of academic research to be used in various situations 
for the sake of benefit in performing duty and everyday use. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3) 
English   for Communication and LearningDevelopment 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน 
เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทายการ
กลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ  
การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  การ
ถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความ
คิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื่อสาร  เชน การใชพจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Developing English skills for communication in 
listening, speaking reading andwriting in daily life of various 
situations: greeting, leave-taking, self-introduction and other, 
making a request, offer for help, suggestion, describing people 
objects and places; inquiring and information giving; 
correspondence in telephone with opinion; development of 
tools usage for research in developing communication: 
dictionary use, article, newspaper and information technology 
use.  

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
Malay for Communication 

การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่
ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การ
แนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
 The use of Malay language for communication in 

 daily life; the conversational pattern in daily life: greeting, 
 thanks and non-formal suggestion with an emphasis on 
 listening and speaking.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3)  
Malay for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียง
คําภาษามลายูให ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา 
การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝก
การเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  
 Developing skills in the use of Malay in listening 

 speaking reading and writing In daily life context; practice of 
 pronouncing  Malay lexical correctly; practice of Malay 
 conversation for communication in various situations: self-
 introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, 
 inquiring information nationally and  internationally; practice 
 of simple writing. 

 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     2(1-2-3) 
English for Communication 1 

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใชในสถานการณตาง 
ๆ ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตอง
เหมาะสม 

Practice of listening, speaking, reading, and writing 
English for daily communication; focusing on basic vocabulary 
and expression used in various situations which relate to the 
practice and the career field; customs and tradition of the 
English speaking countries including appropriate social 
etiquette. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

เลือกเรียน 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย

ใชสถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของรวมถึงการฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบอาชีพ  

Practice and development of listening, speaking, 
reading and writing English through real situations of related 
careers; skills of thinking, analyzing problems, making a 
decision in daily life and conducting a task. 

 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย    2(2-0-4) 
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําให
การอานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห 
เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนว
ทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคาํไทยใหถูกตอง 

Principles of reading and writing Thai words; factors 
which affect mis-reading and incorrect writing; collecting, 
analyzing and comparing the words that are usually 
incorrectly read and written; discussing and summarizing the 
ways to solve the mentioned problem; promoting how to 
read and write Thai words correctly.   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพั ฒ นาทั กษะการ พู ดและอ านภ าษาอั งกฤษอย างมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนา
ชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอาน
หนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

The effective development of English speaking and 
reading skills ; practice of speaking both individual and in 
group; efficient class presentations and reading practices; 
reading comprehension, reading newspapers,advertisements, and 
websites. 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาการอานและการเขียน   2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพ่ือนําไปใชประโยชน
ทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร 
การเขียนรายงาน ฯลฯ 

The efficient development of reading comprehension 
in different fields and writing skill in the English language with 
an emphasis on correct forms for educational and career 
purposes such as writing a letter, filling an application form, 
writing a report, etc. 

 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน      2(1-2-3) 
Basic Malay  

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน 
การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝก
นําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับ
บริบททางสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 
The practice of listening, speaking, reading and writing; 

the study of basic sentence patterns; the basic sentence 
combination and study of Malay expressions; practice of 
presenting information in terms of providing knowledge and 
opinions for its application in accordance with the social 
context. 

 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
Chinese for Communication    

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช
ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ 
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได 

Chinese language for communication in daily used, 
conversational expression such as greeting, introducing, etc. 
with an emphasis on listening and speaking skills, aiming for 
the application in communicating with native speakers. 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน      2(1-2-3) 
Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะ
การฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน 
ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได  

Arabic alphabets, word formation processes, basic 
sentences patterns; practice of listening, speaking, reading and 
writing skills to understand generality in daily life, and to be 
able to apply in communicating with native speakers. 
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  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100112 วิทยาการแหงความสุข      2(1-2-3)  
Happiness Study 

ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลก
เชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข  

Definition and scope of happiness on physical health and 
mental ; positive perspectives on oneself, other, and creature’s 
value, environmental and multicultural adjustment; emotional 
quotient for livelihood and cohabitation; practice of doctrine; 
morality, ethics, social regulations and agreement for peaceful 
cohabitation in society.  

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ       2(2-0-4) 
Aesthetics Approach      

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนทัศน การรับรูความงามผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่น
สูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต 

The study of the philosophy of beauty, nature and art, 
the paradigmatic perspective, the perception of beauty 
through picture, sounds, movements, and artistic experiences. 
The local and international artistic patterns both on ideas, 
techniques and methods in creating and applying to real life 
situation are also studied. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต    2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง 
วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปน
มาตรฐาน 

This course introduces the meanings, roles, then 
significance of information for life-long learning, the information 
sources and the access to them, the methods of searching and 
collecting information for self-access learning, and the 
presentation of the results of searching using standard forms and 
steps. 

 

2100118 ความจริงของชวีิต     2(2-0-4) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่
มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตางๆการวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรู จักแสวงหาความจริงและความหมาย
ของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณอันนําไปสูความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

The meaning of life and living in today society with 
science and information technology are studied. The truth 
and religious precepts are applied for problem solving, 
intellectual development, life and society. Moral and ethic 
development based on religious precepts peaceful life and 
society, learning different worldviews, analysis of the 
advantages and disadvantages of the world outlook in order 
to know the truth and the meaning of life are included. 
However, the right meaning of life for a perfect human being 
leading to peaceful life and society are also included. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2100119 การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
Self Development 

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของ
มนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความ
ฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด 
การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, element, as well as the determinants of human 
behavior, the emergence process and self development, emotional 
intelligence and ethicsdevelopment, prevention and stress 
management, the human relations building, teamwork and conflict 
management are focused. 

 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต      2(1-2-3) 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม 
ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน 
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอน
การเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง 
เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of overall thought aesthetics and behavioral 
aesthetics. Classification of the differences in science of 
beauty. Importance of perception in sight, hearing and 
movement towards visual arts, arts, music artsand 
performance through the perception process of value, 
recognition, familiarity that will lead to appreciation and to 
also obtain experiences of aesthetic appreciation. 
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  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2150101 สังคมภิวัตน       2(2-0-4) 
Socialization 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and 
environments in Thai society, ASEAN society, world society, 
globalization, natural phenomenon that impact on the 
changing of the society in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political affairs. 

 

2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 
  Social Management  

วิ เคราะห ค วามหลากหลายท างวัฒ น ธรรม  เพ่ื อนํ า ไปสู
กระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การดํารงชีวิตในทองถิ่น 

Analyzing the multicultures that lead to the 
management process on natural phenomenon and 
environments which relate to community, philosophy 
thoughts, sufficient economy, technology application that are 
suitable for living in the local community. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ     2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่
สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้ งการให
ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือ
นําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันต ิ

Meaning and importance of life skills including the 
important elements of life skill, thinking skill, decision making, 
creative thinking, positive thinking, thinking analysis and 
emotional intelligence. The development of human 
relationship skills, communication, self-management skills and 
tension management. These are also including self awareness 
of service mind and service minded building which will lead 
to the peaceful ways of living for human beings. 

 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต     2(1-2-3)  
 Skills for Life 

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหม เก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ  ความคิด
สรางสรรค ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษย
สัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การ
จัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียด 

Importance and elements of lifestyle skill in a new 
society. It relates to an analysis and evaluation of situations, 
creative thinking, feeling of sympathy, social responsibility, 
human-relation building, communication, decision making and 
daily life problem solving, tension and emotional 
management and selections of activities to help solve tension. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย 
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนํา
หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social Identity, local culture and Thai culture, The 
importance of interpersonal relation, nature of human, 
Psychological process, making public conscious mind for 
building the relationship between person and community. 
Self development for the advance in life and working. 
Applying the principles into everyday life and occupation. 

 
  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงิน
เก่ียวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบ้ืองตน เพ่ือ
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

Principle  and  thought processes, giving reasons , financial 
mathematics  with  interest, hire – purchase, accounting tax  and the 
applying  of  basic  statistics  in  daily  life. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development 

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจต
คติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process and scientific 
attitude. The importance  and the impact of science, technology, 
environment and the health improvement  for the quality of life. 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู 
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

The basic knowledge of computer, information 
technology, computer applying in daily life, knowledge 
applying, law and ethics for using information system, and the 
security of information system. 

 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา 
วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟา
ประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ 
ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจาก
จุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑและการเก็บรักษา 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 
Energy, energy sources, electric energy, electricity 

production, Electric circuit, electric appliances, working of 
electric appliances, energy of living, working system of human 
organs, heredity, chemical in daily life, microorganism 
utilization by food industries, agricultural productivities  and  
heated and cooled industrial products management, 
radiochemical, packaging and storage. 

 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3)  
 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแต
ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย 
อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ
เลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวการณเปนผูนํา 

Rules, regulations, manners, formats and how to set 
the various kinds of games. Principles and how to choose the 
sport  games appropriately with the latency of the person.  
Practicing the games for gaining most benefits to the body, 
emotion, and society.  Injury prevention from the sport games 
and basic first aid. Use the skills of sport, developing the 
quality of life with playing sports and traditional games, and 
developing the personality and promoting the leadership. 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  92 หนวยกิต 
 กลุมวิชาแกน 36 หนวยกิต 
 -เรียนโดยไมนับหนวยกิต   

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3100001 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร  
Thai for Communication Arts  

3(3-0-6) 

 ความสําคญัของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในงานนิเทศศาสตร ฝก
ทักษะใชภาษาไทยทั้งดานการฟง การพูด การอานและการเขียน การใช
ภาษาไทยที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

Significance of Thai language as the tool use in 
communication arts, skill practice in listening, speaking, reading, 
and writing,  formal and Informal Thai language usage. 

 

-บังคับเรียน 

 

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3100106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 
Personality Development for Communication Arts 

3(2-2-5) 

           ความหมาย องคประกอบ ทฤษฎี  บทบาทและความสําคัญของ
บุคลิกภาพในวิชาชีพนิเทศศาสตร การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีกับวิชาชีพ การ
สรางมนุษยสัมพันธ ภาวะผูนํา  มารยาท  การวางตัวใหเหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

Definition, component, theory, role, and significance of 
personality in communication arts career, creation of good 
personality trait and profession, creation of human relations, 
leadership, etiquette, appropriate manner in socio-cultural 
contexts. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3100207 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร      
Language for Communication Arts 

3(2-2-5) 

 ศิลปะการใชภาษาในการสื่อสารทั้ง วัจนภาษาและอวัจนภาษาเพ่ือใหเกิดการสื่อ
ความหมาย การโนมนาวชักจูงอยางมีประสิทธิภาพ  ฝกทักษะศิลปะการใช
ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร 

Art of language use in verbal and non-verbal formsto 
convey meaning, effective persuasion, skill practice in language use 
for communication arts works. 

 

   

3100208 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 
English for Communication Arts 

3(3-0-6) 

 
 

พัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟง อาน เขียน ฝกการ
อานสิ่งตีพิมพภาษาอังกฤษทางดานนิเทศศาสตรเชนขาวโฆษณาบทความเปน
ตนเพ่ือจับใจความสําคัญฝกการเขียนสรุปความขาวและการรายงานขาวฝกการ
ฟงเพ่ือความเขาใจโดยสามารถจับใจความสําคัญและรายละเอียดของบท
สนทนาขาวสารคดี 

English communicative skill development in listening, 
reading, and writing, reading practice of English materials in 
communication arts such as news, advertisement, article, etc. to 
get the main idea, summary writing practice of news, news 
reporting, listening for comprehension practice in getting the main 
idea and details of conversations and documentary news. 

 

   

3101101 หลักนิเทศศาสตร  
Principles of Communication Arts 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีตางๆ  เกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย ความสําคัญ 
วัตถุประสงค และประเภทของการสื่อสาร องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
บทบาท หนาที่ ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่มีตอสังคม 

Communication concept and theory, meaning, significance, 
objective, and type of communication, component of 
communication process, role, function, influence, and effect of 
communication on society. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3101102 การสื่อสารมวลชน   
Mass Communication 

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการ  ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ระบบและกระบวนการ 
ทฤษฏีและโครงสรางของการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชน
ประเภทตางๆ บทบาท หนาที่และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนตอสังคม และ
การใชสื่อมวลชนเพ่ือการพัฒนาในดานตางๆ  

Development, definition, significance, component, system, 
and procedure, theory and structure of mass communication, 
characteristics of various types of mass communication,role, 
function, and influence of mass communication on society, use of 
mass communication for various dimensions of development. 

 

   

3101103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต* 
Communication for Southern Border Development 

3(2–2-5) 

 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และบทบาทหนาที่ของการ
สื่อสารตอการพัฒนา  ศึกษาภูมิหลั งและบริบทของชุมชนชายแดนใต  
ความสําคัญของการสื่อสารที่มีตอการเผยแพรวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ 
และภูมิปญญาทองถ่ินชายแดนใตทางสื่อตางๆ 

Communication concept and theory for development, role 
and function of communication for development, study of   
background and context of southern border community, 
significance of communication for cultural dissemination, value, 
belief, and local wisdom of southern border community in various 
media. 

 

   

3101205 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานสื่อสาร      
Computer Graphics for Communication  

3(2-2-5) 

 หลักการ พื้นฐานการทํางานกราฟก องคประกอบของ ศิลปะและทฤษฎี
สีที่มีอิทธิพลตอความคิด ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับงานออกแบบกราฟก  
ฝกปฏิบัติและประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบกราฟกเพื่อการ
สื่อสารในสื่อประเภทตางๆ 

Basic graphic working principle, component  of arts and 
color theory influencing thought, hardware and software for 
graphic design works, practicum and application of graphic design  
software for communication in various media. 

 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 



39 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 

Law and Ethics of Mass Communication  
3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพการละเมิดสิทธิ การหมิ่นประมาท ความ
รับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนตอสังคม สิทธิในการ
สื่อสาร กฎหมายที่ เก่ียวกับหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ  วิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน การโฆษณาภาพยนตร กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ 

Concepts to right, freedom, right violation, slandering, 
responsibility, ethics of mass media in society, communication 
right, relevant laws to newspaper, printed material, radio and 
television broadcast, movie advertisement, copyright law and 
other relevant laws. 

 

 

   

3102202 การสื่อขาวและเขียนขาว 
News Reporting and Writing 

3(2-2-5) 

 หลักการ และแนวคิด รูปแบบและโครงสรางของขาว การกําหนดและ
ติดตามประเด็นขาว แหลงขาว คุณคาขาว รูปแบบการรายงานขาว เทคนิคการ
สื่อขาวและเขียนขาวในสื่อประเภทตางๆ การรายงานขาวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสื่อขาว จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฝก
ปฏิบัติการสื่อขาว การเขียนขาว และการรายงานขาวในสื่อประเภทตาง ๆ  

Principle, concept, form, and structure of news, news 
determination and follow-up, news source, news value, news 
reporting form,  news media technique and news writing in various 
media, news reporting and social responsibility, relevant laws to 
news media, ethics, practicum on news media, news writing, and 
news reporting in various media   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3103102 การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม*  

PublicRelations in Multicultural Society 
3(2-2-5) 

 แนวคิด  ทฤษฎี   ความสําคัญ ประเภทและสื่อที่ใชในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธในองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ   ภาคธุรกิจและภาคประชาชน   
กลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณองคกร  การสื่อสารขาม
วัฒ นธรรม  การสื่ อส ารระหว างวัฒ นธรรม  และกลยุทธ การผลิ ตสื่ อ
ประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเนนกรณจีังหวัดชายแดนใต 

Concept, theory, significance, type and media used in public 
relations work performance in state, state enterprise, business and 
people organizations,public relations strategy for organization 
image creation, cross-cultural communication, strategy in public 
relations media production in multicultural society focusing on 
southern border provinces. 

 

   

3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร   
Research for Communication Arts 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ความสํ าคัญ  บทบาท ประโยชน  ป ระเภท และ
กระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน การจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนกรอบวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร
และนําเสนอผลงานวิจัย  การนําแนวคิดและกระบวนการวิจัยนิเทศศาสตรไปใช
บูรณาการในการแกปญหาและการพัฒนาองคการ ชุมชน และประเทศ 

Meaning, significance, role, benefit, type, and 
communication arts research methodology, study of quantitative 
and qualitative research methodologies, data analysis, research 
report writing, research proposal writing, research framework 
writing, research article writing for publication and presentation, 
application of research concept and methodology in solving 
problem, organization, community, and country development. 

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3106101 การถายภาพเพื่อการส่ือสาร 

Photography for Communication 
3 (2-2-5) 

 ความหมายและความสําคัญของการถายภาพ สวนประกอบและการ
ทํางานของกลองถายภาพ แสง ในการถายภาพ หลักการจัดองคประกอบของ
ภาพและการสื่อสารดวยภาพ การฝกปฏิบัติการถายภาพประเภทตางๆ 

Definition and significance of photographing, component 
and function of photo camera, lighting in  photographing,picture 
component arrangement principle and communication via picture, 
practicum on photographing in various types of photography. 
 
 

 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน   

 - วิชาเอกบงัคับ 30 หนวยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3104104 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 
Principles of Digital Radio and Television Production 

3(2-2-5) 

ประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและวิทยุโทรทัศน
ดิจิทัล คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล และการผลิตรายการแบบสากลทองถิ่น
เทคนิคพ้ืนฐานการใชเครื่องมือและอุปกรณกระจายเสียงอุปกรณวิทยุโทรทัศน
รูปแบบการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนหนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายตางๆ การเปนผูดําเนินรายการการสื่อความหมายภาพมุม
กลองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ ที่เก่ียวของเพื่อฝกปฏิบัติการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

History and development of digital radio broadcast and digital 
television, characteristics, roles, effect and international and local 
program production, basic techniques on television and radio 
broadcast tool and equipment utilization, types of television and 
radio broadcast program production,   responsibilities of each 
section, program moderator, meaning, and picture conveying, 
related profession ethics, practice of  television and radio 
broadcast program production. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3104206 การส่ือขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

Production of Radio and Television News Program 
3(2-2-5) 

หลักการเขียนขาวและการผลิตรายการขาววิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศนตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ การสังเคราะหคุณคาเชิงขาว แผนการ
ผลิตกระบวนการผลิตบทบาทหนาที่ ผูผลิต และการดําเนินรายการผลิต โดย
ตองผานวิชาการสื่อขาวและเขียนขาวมาแลว 

Principles in news writing, radio and television news program 
production based on profession ethics, synthesis of news value, 
production plan, production procedure, roles and functions of 
producers, production performance through prior knowledge on 
news conveying and writing.  

   

3104207 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
Script Writing forBroadcasting 

3(2-2-5) 

แนวคิด รูปแบบการเขียน  โครงสราง ลีลา การใชภาษาที่เหมาะสม การ
ถายทอดเรื่องราว การใชจินตนาการ โดยเนนกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค บท
วิทยุกระจายเสียงและบทโทรทัศน การจัดทําสตอรี่บอรด และสามารถผลิต
ออกมาเปนสื่อ 

Concepts, writing styles, structure and appropriate linguistic 
styles, story conveying, imagination use focusing on creative 
thinking process, radio and television broadcast scripts, story board 
making, and media production.     

   

3104208 การพฒันาความคิดสรางสรรคในงานสื่อสารดิจิทัล 
Creative Thinking in Digital Communication 

3(2-2-5) 

กระบวนการคิดแบบสรางสรรค การพัฒนาความคิดริเริ่มใชจินตนาการ
การออกแบบสรางสรรคสื่อ เนนการใชกรณีศึกษา การประยุกตความคิด
สรางสรรค ทางการสื่อสารดิจิทัลและฝกปฏิบัติการคิดเชิงสรางสรรคในงาน
สื่อสาร 

Principles of creative thinking, initiative thinking development 
through imagination, media design and creation via  case studies 
on creative thinking application, digital communication and 
creative thinking practice in communication jobs.     
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3104314 การตัดตอวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัลเบื้องตน 

Basic Editing for Digital Broadcasting  
3(2-2-5) 

หลั กการแนวคิ ดและองค ป ระกอบ พ้ื นฐาน การตั ดต อ เพื่ อ งาน
วิทยุกระจายเสียงงานวิทยุโทรทัศนการเลาเรื่องดวยการลําดับภาพและเสียงการ
ตัดตอในงานวิทยุกระจายเสียงงานวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆการใชอุปกรณ
และโปรแกรมการตัดตอขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสรางสรรคผลงานการฝกปฏิบัติการผลิต
รายการโทรทัศนและภาพยนตร  โดยใชเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถนําผลงาน
แสดงบนเว็บไซตและจัดทําสปอตได 

Principles, concepts and basic components of montagingfor 
radio and television broadcast works, story telling through picture 
arrangement and sound in various radio and television broadcast 
works, equipment use and basic program to create works, 
practicum on television and movie program production via digital 
tools for presentation of works on websites and for spot making. 

   

3104315 การเปนผูประกาศและผูบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน* 
Broadcasting Announcer and Narrator 

3(2-2-5) 

การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ถูกตองเหมาะสม เทคนิคการพูดการใชเสียง
ลี ลาการพู ดและการอ าน เพื่ อดึ งดูด ใจบุ คลิ กภาพที่ เหมาะสม กับงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆฝกปฏิบัติการประกาศการ
อานขาวการเปนพิธีกรและผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รูปแบบตางๆโดยเนนภาษามลาย ู

Language use for appropriate communication, speaking 
techniques, use of speaking styles, attractive reading, appropriate 
Personality for various radio and television broadcast works. 
practicum on news anchor, bradcaster  and a moderator of various 
radio and television broadcast by emphasizing Malayu Language. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3104316 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัลเพื่อสังคมชายแดนใต* 

Digital  Broadcasting for SouthernBorder Provinces 
3 (2-2-5) 

เทคนิคการนําเสนอเรื่องราวของทองถ่ินในพ้ืนที่ชายแดนภาคใตผาน
โซเชียลมีเดีย การเขียนบท กระบวนการผลิตรายการ ประเภทตางๆเชนสารคดี 
ขาวเพื่อสันติภาพ การลงพื้นท่ีเพ่ือสรางการมีสวนรวม เพื่อผลิตรายการที่มี
ประโยชนและนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินชายแดนใต  

Presentation techniques on local stories in the southern 
border region via the social media, script writing, various program 
production procedure such as documentaries, news for 
peacekeeping. Field work to encourage participation and generate 
useful programs which will contribute to the development of the 
southern border region. 

 

3104420 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและส่ือดิจิทัล 
Seminar in Digital Broadcasting 

3(2-2-5) 

การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อ
ดิจิทัล  โดยใชกรณีศึกษาเปนตัวอยางเพ่ือใหสามารถนําหลักแนวคิดทฤษฎี  
และประสบการณในวิชาชีพ มาประยุกตในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Analysis of problems on radio and television broadcast, and 
digital media through the case studies as, the samples in order to 
derive the effective application of concepts, theories, and 
experiences in problem solutions. 

 

3104421 
 

การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
Radio and Television Studio Operation 

 

3(2-2-5) 

รูปแบบการใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนการ
ควบคุมการใชอุปกรณ  เชน อุปกรณตัดตอ มิกเซอร (MIXER) เครื่องสลับ
สัญญาณ (SWITCHE) ที่ ใชในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนเชน ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องเลนแผนซีดี 
คอมพิวเตอร เครื่องรับและสงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กลองถาย
โทรทัศน เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน อุปกรณชวยสรางภาพพิเศษ การจัดไฟ
สตูดิ โอ ฉากและอุปกรณประกอบฉากซึ่งตองผานวิชาการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงดิจิทัล และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดิจิทัลมากอน 

 
 
 
 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

 Types of radio and television broadcastoperation room, 
monitoring of equipment use such as mixer and switche used 
inradio and television broadcastprogram production like 
microphone, sound recorder, sound amplifier, CD player, 
computer, receiver and sender, television camera, television tape 
recorder and special picture creation equipment,   studio Lighting 
design, scenes and scene equipment with the prerequisite courses 
on digital radio and television broadcast program production. 

 

 

3104422 การส่ือสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการสนับสนุน * 
Creative Event and Sponsorship Communication 

3(2-2-5) 

ทฤษฎี  แนวคิดและทักษะประสบการณ เก่ียวกับกระบวนการคิด
สรางสรรค การออกแบบ และการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ เพ่ือสรางเสริม
ภาพลักษณแกองคการหรือแบรนด เพ่ือสงเสริมการตลาดแกสินคาและบริการ 
ตลอดจนการสรางเสริมความสัมพันธกับพันธมิตรและผูสนับสนุนกิจกรรม เพื่อ
รวมกันบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ความรูพรอมนําเสนอกิจกรรมชิ้นงาน โดยมีอาจารยผูควบคุมรายวิชาเปนผู
ควบคุมและประเมิน 

Theories, concepts, and experiential skills on creative thinking 
process, designing and special activity holding to foster the 
organization’s image or brand, and for marketing promotion for 
products and services, promotion of relation with alliances and 
activity supporters to reach the expected targets based on 
morality and ethics, presentation of work rojects under supervision 
of instructor of the course who monitors and evaluates.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 



46 
 

 - วิชาเอกเลือก                                                           18 หนวยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3104105 เครือขายสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสาร 
Online Social Network forCommunication 

3(2-2-5) 

 ประวัติ  พัฒนาการเครือขายสังคมออนไลน   ความสําคัญ ประโยชน 
โทษของเครือขายสังคมออนไลน เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเครือขาย
สังคมออนไลน เพ่ือสรางความตระหนักถึงการใชงานอยางรูเทาทันในยุค
ดิจิทัลและการสรางสรรคสังคม 

History, development of online social network, significance, 
benefits, disadvantages of online social network, comparison of 
difference among online social networks to derive awareness in 
appropriately using the online social networks in digital age and 
in promoting a society.    

 

 

3104209 การรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล 
Media Literacyin Digital Age 

3(2-2-5) 

 ความสํ าคัญของการรู เท าทั นสื่อ ในบริบทสังคมขอ มูลข าวสาร 
ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองคประกอบการวิเคราะหสื่อเพ่ือการรูเทาทัน 
หลักการรับและเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด  
หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่กอโทษตอตนและสังคมในรูปแบบตางๆ 

Significance of technology information media literacy in 
information social context, effect from media, skills and 
components of media analysis, principles of receiving and 
accessing the all types of media for ultimate benefit, avoiding 
principles leading to both self-disadvantages and society. 

 

   

3104210 ฉากและวัสดุประกอบฉากงานวิทยุโทรทัศน 
Scenery and Property for  Television Production 

3(2-2-5) 

 หลักการ รูปแบบ ประเภทของฉาก การออกแบบการเลือกใชวัสดุ 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการใชงานโดยคํานึงความสอดคลองของรายการ
วิทยุโทรทัศนฝกปฏิบัติการสรางฉากรายการโทรทัศนและสามารถใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางฉาก 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

 Principles, types, forms of scene, designing, appropriate 
material selection to comply with the radio and television 
programs, practicum on creating the scenes through computer 
programs. 

 

   

3104211 ศิลปะและสุนทรียศาสตรในภาพถายดิจิทัล 
Arts and Aesthetics in Digital Photography 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและความหมาย ความงาม องคประกอบศิลปความรูสึกและ
อารมณการใชสีจัดแสง เงา การริเริ่มสรางสรรคศิลปะในภาพถายที่เหมาะสม
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เทคนิคการควบคุมกลอง การจัดวาง
องคประกอบเชิงศิลปะการนําเสนอวิจารณตามวัตถุประสงคของการถายภาพ 

Concepts, definition, aesthetics of arts, emotion and feeling,  
coloring, lighting, arts creation in appropriate pictures of socio-
cultural contexts, camera monitoring techniques, artistic 
component arrangement, critique on photographing objectives. 

 

 

3104212 การแตงหนาและเครื่องแตงกายสําหรับงานโทรทัศน 
Make-up and Costumes for Television 

3(2-2-5) 

 หลักการแตงหนา และการออกแบบเครื่องแตงกายเทคนิคและเทคนิค
พิเศษ การแตงหนาและแตงกายให เหมาะสมกับบทบาทเนื้อเรื่อง ฝก
ปฏิบัติการแตงหนา และการเสริมสรางบุคลิกภาพ มารยาท การวางตัวให
เหมาะสมกับ กับงานทางดานวิทยุโทรทัศน   

Make-up principles and costume design, techniques and 
special techniquesappropriate make-up and dress-up to comply 
with roles and stories. Practicum on make-up and personality 
development, etiquettes and appropriate manners for radio and 
television works. 

 

   

3104213 การสื่อสารมวลชนในอาเซียน 
ASEAN Broadcasting Study 

3(3-0-6) 

 ระบบการสื่อสารมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนเทคโนโลยีลักษณะของ
การกระจายเสียงและแพรภาพในกลุมประเทศอาเซียน โครงสราง รูปแบบ
การนําเสนอขาวสาร ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลตอการสรางสรรครายการความรวมมือระหวางสื่อมวลชนกับการกาว
สูประชาคมอาเซียน ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมและความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   
 Mass communication system, roles of mass communication 

system, characteristics of broadcasting among ASEAN countries,  
structure, form of information presentation, political, economic, 
social, and cultural systems affecting the creation of cooperation 
programs among the press to step into ASEAN community, and 
future trend and change analysis. 

 

 

3104317 เทคนิคการสัมภาษณและการเขียนบทสัมภาษณ 
Interview Technique and Writing 

3(2-2-5) 

 
 ความสําคัญของการสัมภาษณ กระบวนเขียน กระบวนการสัมภาษณ 

เทคนิคการสัมภาษณบุคคลการวางแผนเพ่ือการสัมภาษณ การคิดประเด็น
คําถาม การแกไขปญหาเฉพาะรวมถึงฝกทักษะการเขียน เนนฝกปฏิบัต ิ

Significance of interview, writing process, interview process, 
interview techniques, interview preparation, thinking of 
questions, problem solution, emphasizing on skills practice. 

 

 

3104318 การถายทําภาพยนตรเชิงสารคดี  
Documentary  Cinematography 

3(2-2-5) 

 แนวคิด พ้ืนฐาน กระบวนการผลิต การกําหนดวัตถุประสงคและ
เรื่องราวการถายทําภาพยนตร สารคดี การทําสตอรี่บอรด ทักษะการใชกลอง
วิดีโอ เทคนิคการถายภาพการใชมุมกลอง การเคลื่อนกลอง การควบคุมแสง 
สี การควบคุมระยะชัดลึกชัดตื้น เพ่ือสื่อความหมายและใหอารมณในลักษณะ
ตางๆ ฝกปฏิบัติการผลิตวิดีโอสารคดีหรือภาพยนตรสั้นโดยเนนการนํา
ความคิดและแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง 

Concepts, basic, production process, objective 
determination, and story on movie making, documentary making, 
story board making, video camera using skills, photo-taking 
technique, camera movement and use, lighting and color 
controlling, deep and shallow clarity distance monitoring to 
convey meaning and emotion in various manners. Practicum on 
documentary video or movie production focusing on passion and 
inspiration.     
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

น(ท-ป-อ) 

3104319 การผลิตสื่อดิจิทัล 
Digital Media Design 

3(2-2-5) 

 แนวคดิและหลักการของสื่อดิจิทัล  การใชโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่ใช
ในสื่อดิจิทัล การออกแบบสื่อดิจิทัล สรางงานที่ใช ทั้งขอความ รูปภาพ เสียง 
วีดีทัศน ภาพเคลื่นไหว การโตตอบอยางมีปฎิสัมพันธ โดยเนนการฝกปฎิบัติ 

Conceptsand principles of digital media, utilization of 
various applied digital programs, digital media design, creation of 
works in message, picture, sound, video-visual, moving picture, 
interactional reaction, and practicum focus on. 

 

   

3104424 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง  
Advanced Television Production 

3(2-2-5) 
 

 กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทั้งในและนอกสถานที่  การ
วิเคราะหผูรับสารและตลาด เทคนิคการตัดตอดวยระบบดิจิทัลการออกแบบ
กราฟกเพื่องานโทรทัศนเทคนิคการถายทอดเรื่องราวใหนาสนใจ การทําภาพ
ซอน การใสตัวอักษร  การควบคุมภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคพิเศษ  

Radio and television program creation process both studio 
and location, analysis of audience and market, digital techniques, 
graphic design for television works, interesting story presentation, 
alphabet adding, moving picture controlling, and special 
techniques. 

 

   

3104425 การผลิตสื่อดิจิทัล สําหรับสื่อพื้นบานชายแดนภาคใต* 
Digital Media Production for SouthernBorder Provinces 

3(2-2-5) 

 การผลิตสื่อวีดีทัศน เพื่อนําเสนอสื่อพ้ืนบานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต 
เชน ดิเกรฮูลู รํามะนา มะโยง หนังตะลุงสองภาษา มโนราหการพัฒนา
รูปแบบ แนวคิดเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และเนื้อหาสื่อพื้นบานในทองถิ่นใหมี
ความนาสนใจ เหมาะสมกับยุคสมัย สามารถตอยอดเพ่ือการพัฒนาสังคม 
และนําเสนอผานสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 

Digital media production to present the local media in the  
southern border provinces like  hulu-dike, mana dance, ma-yong, 
bilingual shadow play, bird dance, development of concept form 
on arts and culture and local media to suit the age and for social 
development through the digital radio and television media.   

 

 

   

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

 

3104426 การสรางสรรคและผลิตรายการดิจิทัลเฉพาะกลุม* 
Digital Broadcasting for Specific Target Audiences 

3(2-2-5) 

 การสรางสรรครายการดิจิทัลวิทยุและโทรทัศนเพ่ือผูชมเฉพาะกลุมเชน
รายการเพื่อเด็กและเยาวชนรายการเพ่ือประโยชนสาธารณะรายการภาษา
มลายูภาษาถิ่นโดยเนนการฝกปฏิบัติ 

Creation of digital radio and television programs for specific 
audience like the program for children and teenagers, the 
program for public benefits, and the program on malayu dialect 
through the practicum. 

 

   

3104427 การบริหารจัดการและธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 
Digital Broadcasting Management and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

 หลักการบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ  การบริหารงานบุคคล การ
จัดทํ าผั งรายการ บทบาทของการเปนผูประกอบการ  การวิ เคราะห
กลุมเปาหมาย  การดําเนินงานขององคกร โครงสรางการบริหารดาน
การตลาด ธุรกิจ และการจัดรายการ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถกําหนดแนว
ทางการบริการจัดการธุรกิจ ในงานดาน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ
สื่อดิจิทัล 

Management principles, business planning, human resource 
management, program chart making, role of being the 
entrepreneur, target group analysis, organization performance, 
management structure on marketing, business, and program 
setting, to enable the learners to know how to set up and 
manage a business in digital radio and television broadcast. 

 

   

 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  8 หนวยกิต 
3100012 ฝกประสบการณวิชาชีพขั้นพื้นฐาน 

Professional Practicum 
1(90)ชั่วโมง 

 การนําความรู  ทฤษฎี  ดานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อ
ดิจิทัล มาใชฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยบูรณาการ ทั้งดาน
แนวคดิ การผลิตสื่อ การวางแผนบริหารจัดการ  การปฎิบัติ  อยางสรางสรรค  
ภายใตการประเมินขององคกร หนวยงานที่เขารับการฝก พรอมรวบรวม
ขอมูลและนําเสนอผลงานกับอาจารยผูควบคุมรายวิชา 

 
 

 

หมายเหต*ุ หมายถึงวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 Application of knowledge and theory on digital radio and 
television broadcast in educational Institute through the 
integration of concepts, media production, management 
planning, creative practice under the evaluation of the practicing 
organization or work unit along with data collection and work 
presentation with the course monitor.      

 

   

3100402 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในงานนิเทศศาสตร 
Preparation for Field Experience in Communication Arts 

2(180) 
ชั่วโมง 

 กิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  

Preparation activities prior to real practicum in the field of 
communication arts on perception, features and opportunity in 
career, learner development to be knowledgeable, skillful, 
attitudinal, inspirational, and suitable with career.    

 

   

3100003 ฝกประสบการณวิชาชีพในงานนิเทศศาสตร 
Professional Experience in Communication Arts   

5(450)  
ชั่วโมง 

 ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน โดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไป
ใชในสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายและสรุปผลปญหางานดานนิเทศ
ศาสตรที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

Practicum in the field of communication arts in the state 
agency, state enterprise, and private work units through 
knowledge gained from learning. Orientation on practicum detail 
and final orientation to discuss and conclude existing problems 
on communication arts as well as to look for better solutions. 

 

  

หรือ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

 

3100004 เตรียมสหกิจศึกษา  
Preparation for Cooperative Education 

2(180) 
ชั่วโมง 

 การคัดเลือกนักศึกษาใหรวมโครงการการเตรียมความพรอมในความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษากอนไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เตรียมฝกการ
ปฏิบัติงานทางดานนิเทศศาสตรในสถานประกอบการ 

Student  selection to  participate in preparation  project on 
knowledge and understanding about  cooperative education before the 
real  practicum. 

 

   
3100005 สหกิจศึกษา 

Cooperation Education 
6(600) 
ชั่วโมง 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยจัดใหนักศึกษาระดับชั้นปที่ 4 ไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือในฐานะพนักงาน
ชั่วคราวเปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง นักศึกษาที่จะเขารวมโครงการ
จะตองดําเนินการทุกขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแตการเขียนใบสมัคร การผานการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการ การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว และ
การประเมินผลการทํางาน โดยมีอาจารยในสาขาวิชานิเทศศาสตร และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายเปนผูดูแลการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการทํางาน นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาจะไดรับการ
ยกเวนการฝกงาน 

Practicum in thework units, final year students are arranged 
for their practicum in the cooperative work units as part-time for 
not less than 600 hours. Students wishing to join must perform 
all steps as the real ones they will face starting from writing the 
application form, being selected as the part-time staff, being 
evaluated by the staff in the field of communication arts and 
those staff in the work units. Those students taking the 
cooperative course will be exempted from the practicum. 

 

 

 2) หมวดวิชาเลือกเสรี 
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับ
หนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ไมนอยกวา 
6 หนวยกิต 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

 
 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
 

 
 
ป 
 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 
2558 

 
2559 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

1.นางสาวชฎาภรณ 
สวนแสน* 
อาจารย 
 

ว.ม.(สื่อสารมวลชน) 
นศ.บ.(วารสารศาสตร) 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั 
สวนสุนันทา 

2556 
2552 

8 8 8 8 8 

2.นายณัฐพงษ 
หมันหล*ี 
อาจารย 
 

ศศ.ม.(การสื่อสารดิจิทลั) 
 
ศศ.บ.(การสื่อสาร
การตลาดเพ่ือการพัฒนา) 

มหาวิทยาลยัแมโจ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2556 
 

2552 

15 15 15 15 15 

3.นางนิชาวดี ตานีเห็ง 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
ว.บ.(วทิย-ุโทรทัศน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2545 
 

2532 

12 12 12 12 12 

4.นายอาหมัดอีสมาแอล 
แวสอเหาะ 
อาจารย 
 

Master of Human 
Sciences(Communicati
on) 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) 

International Islamic 
University Malaysia 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2552 
 
 

2546 

15 15 15 15 15 

5.นางสาวสุไลณี อาแล 
อาจารย 
 

นศ.ม.(นิเทศศาสตร) 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) 
 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2552 
2544 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

 
 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
 

 
 
ป 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 
2558 

 
2559 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

1.นางสาวแวอาซีซะห 
ดาหะยี  
ผูชวยศาสตราจารย 
3959900525252 

ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร) 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2546 
 

2532 

12 12 12 12 12 

2.นางสาวฎาวีณ ี
ตวนมูดอ 
อาจารย 
3960400091735 

นศ.ม. (สื่อสารเพ่ือการ
รณรงคประชาสัมพันธ) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 
 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

2550 
 
 

2545 

15 15 15 15 15 

3.นางวัลยลดา พรมเวยีง  
อาจารย 
3101401220251 

นศ.ม. (นิเทศศาสตรธรุกิจ) 
นศ.บ. (รัฐศาสตรบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2537 
2532 

12 12 12 12 12 

4.นางสาวสาธิตา  
แกวเหล็ก 
อาจารย 
3959900115623 

นศ.ม. (การสื่อสารเพ่ือการ
รณรงค) 
นศ.บ. (วารสารศาสตร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2551 
 

2547 

15 15 15 15 15 

5.นายราเชษฐหีมสุหร ี
อาจารย 
3910100115566 

นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) 
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ) 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2540 
2534 

12 12 12 12 12 

 
 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ  
 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

 
 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
 

 
 
ป 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 
2558 

 
2559 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

1.นายศุภฤกษ  เวศยา 
สิรินทร 
อาจารย 
3909900608492 

ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
(การบริหารการศึกษา) 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ศิลปศาสตรบัณฑติ  
(นิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2557 
 

2547 
 
 

2544 

- - - - - 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

 
 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
 

 
 
ป 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 
2558 

 
2559 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

2.นายสัมพันธ มูซอด ี
อาจารย 
3940100190851 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม) 
ครุศาสตรบันฑติ 
(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา) 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 
 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 

2551 
 
 

2530 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3.นางนราพร  มณีเชวง 
ผูชวยศาสตราจารย 
3959900097650 

ศศ.ม (พัฒนาสังคม) 
 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2545 
 

2520 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

4.นางวานิตาสุไลมาน 
อาจารย 
3949900313271 

ว.บ.(วทิย-ุโทรทัศน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2529 - - - - - 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม   
4.1มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานที่ฝกงานภาคสนามตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
 ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาการสื่อสารในชุมชนไดอยางเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกรตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

 กับสถานประกอบการได 
5) มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2. ชวงเวลา  
 1) รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 
 2) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
 1) รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  จัดเก็บเวลา 180 ชม. 
  ซึ่งเปนการฝกปฏิบัติ การเรียนเสริมโปรแกรมทางดานนิเทศศาสตร เพ่ือเตรียมพรอม 
  ออกสูการฝกประสบการณวิชาชีพจริง   
 2) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
  นักศึกษาออกไปฝกประสบการณวิชาชีพตามหนวยงานตางๆ 
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5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย 
โดยขอกําหนดในการสื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการสนับสนุนหรือการฝก

ประสบการณข้ันพื้นฐาน ตองเปนกิจกรรม หรือชิ้นงานที่แสดงใหเห็นเปนเชิงประจักษถึงการสรางสรรค
ผลงานหรือชื้นงานในประเด็นที่เก่ียวของกับงานสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล  
โดยการสื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการสนับสนุนหรือการฝกประสบการณขั้นพื้นฐาน 
ตองนําเสนอตออาจารยสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล  พรอมทั้งเผยแพรสู
สาธารณะ 

5.1คําอธิบายโดยยอ 
  นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล
จะตองจัดทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการสนับสนุนหรือฝกประสบการณข้ัน 
 พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวของกับศาสตรความรูของสาขาวิชา สามารถประยุกตหลักความรูทางดาน
 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจและเปน
 ประโยชนตอหนวยงาน องคกร หรือกลุมผูรับสาร  โดยมีขอบโครงงานที่ ให เสร็จตาม
 ระยะเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1)มีทักษะการปฏิบัติการทํางานในสถานประกอบการของสาขาวิชา 
  2)มีทักษะและสมรรถนะในดานนิเทศศาสตร 
 5.3 ชวงเวลา 
  1)รายวิชา ฝกประสบการณวิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาท่ี 2 
  2)รายวิชาการสื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการสนับสนุน   
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาท่ี 3 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  1)รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน 90 ชั่วโมง 
  2)รายวิชาการสื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการสนับสนุน3(2-2-5) 
 5.5 การเตรียมการ  
 1) การวางแผนจัดเตรียมอาจารยประจําหลักสูตรหรือผูที่มีประสบการณการทํางานดาน
  วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล มาใหความรูและถายทอดประสบการณ
  การปฏิบัติงานตางๆใหกับนักศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําโครงงาน 
 2) กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาเก่ียวกับโครงการพรอมทั้งมีตัวอยางที่มีความทันสมัย
  และเก่ียวของกับประเด็นที่นักศึกษาทําโครงงาน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความกาวหนา การนําเสนอตามระยะเวลาที่ กําหนด โดยอาจารย
 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพเิศษ 
กลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธการประเมินผล 

1) ทักษะดานวิชาชีพทางการ
สื่อสาร 

1) การเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 

2) กิจกรรมเสริมศกัยภาพ
นักศึกษาหลักสูตรสาขานิเทศ
ศาสตร 

1) การสอบวัดผล 
2) รายงานสรุปกิจกรรม 

2) ทักษะการใชภาษามลายกูลาง 1) จัดรายวิชาในหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปบังคบัเรียน2 
รายวิชา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพ่ิมเติม 

1) การสอบวัดผล 
 
 
2)การประเมินผลการเขารวม 
กิจกรรม 

3) ทักษะทางคอมพิวเตอร 1) จัดรายวิชาในหมวดกลุมวิชา
แกนบังคับเรียน 1 รายวิชา 

2) ประกวดทักษะดาน
คอมพิวเตอร 

1) การสอบวัดผล 
 

2) การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

4) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1)จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป บังคับเรียน1รายวิชา 
2)จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย 

การอบรมเพ่ิมเติม 

1)การสังเกต 
 
2)การประเมินการเขารวมกิจกรรม 

5) จิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

1)กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ
ป ล ะ 1 ชิ้ น ง าน  แ ล ะ ให มี
โครงการชวยประชาชนใน
ท อ งถิ่ น ที่ ป ระสบ ภั ย ต าม
โอก าส แล ะนํ า เส น อ กา ร
ดําเนินงานตามโครงการ 

1)   นําเสนอกิจกรรมตออาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
2.1.1ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 

  2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน
   อดทนและสูงาน 

  3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมทั้ง 
  เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
   สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน 

   การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของ 
   มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม  
   เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความซื่อสัตยสุจริต 

  2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรม
   จริยธรรมของสังคมและวิชาการ  
  3)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ  
   (Interactive action learning) 
  4)  การใชกรณีศึกษา (Case study) 
  5)  มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตอาสา 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
  2)  วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
  3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  4)  วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

   การมจีิตอาสา 
2.1.2ดานความรู 

 2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  

  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต 
   ความรู 
  3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลกัการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู

 แบบมีสวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  บูรณาการความรู และประยุกตใช
 ความรูตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่
 หลากหลายทั้ งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา กรณีศึกษา 
 ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู 

 ดังนี ้
  1)   การทดสอบยอย  

 2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
  3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา  
  4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
 

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และ
 คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคล 
และกลุมในสถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การอภิปราย 
กลุมการทํากรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน  

 2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
  การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา
  เชน 

1)  การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
 2)  การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา
  คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะห 
  วิจารณกรณีศึกษา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม  
  การประชุมปรึกษาปญหา และการสัมมนา 
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2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
    2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน  
     และตอสังคม 
   3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
  และความรับผดิชอบ 

นักศึกษาตองมีความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้น
 อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

   1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
    ผูสอนและผูเรียนกับสังคม 
   2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดง
    บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
   3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ 
    วัฒนธรรม 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
 ความรับผดิชอบ 
 1)  การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงาน 
  อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 
 2)  การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
  ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
  3)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 

 2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง 
 เหมาะสม 

   3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอ 
   ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจใน 
   ชีวิตประจําวัน 

 4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน 
  ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู 
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 2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
 การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร 
 ระหวางบุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวาง 

  ผูเรียนและผูสอน  และบุคคลที่เก่ียวของ 
2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลย ี

 สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3)  การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถใน

 การเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
 หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่นําเสนอ 

 2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
   การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และ
 แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การเรียนรู 

3)  การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และ
 การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 2.2.1.1ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1)การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอ

  ตนเอง สถาบันและสังคม 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง

  เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4)การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5)การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

 2.2.1.2กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
  การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบ
  ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และ
  สังคม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีจิตอาสา 
 2)  อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
 3) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
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 2.2.1.3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  มีการประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเองกลุมเพื่อน อาจารย และ
  ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนา
  กลุม แบบประเมินตนเอง และประเมินจากการจักกิจกรรมเสริมคุณธรรม  
  จริยธรรม 

2.2.2 ดานความรู 
 2.2.2.1ผลการเรียนรูดานความรู 
 1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดเพ่ือ
  การแสวงหาความรู  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู   
 3)การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู  
 4)การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตความรู  
 5)การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
 6)มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
 2.2.2.2กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง  ก า ร
เรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู และ ประยุกตใชความรูตาม
หลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญในเนื้อหาที่ศึกษาโดยใช กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับ
การอภิปราย การคนควา  กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกัน
 ของกลุม 
 2.2.2.3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู  
  ดังนี ้
  1) การทดสอบยอย  

 2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา 
 4)ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) การแสดงออกถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการคดิเชิงเหตุผล 
 3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคดิเชิงบูรณาการ  
 4)การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค  
 
 

 2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
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    การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหาทั้งระดับ 
    บุคคลและกลุมในสถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายเชนการ
    อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการ และการใช
    เกมสเปนตน  
  2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) การประเมินเปนการวัดและการประเมินทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
   เชนการสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 

 2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา 
  การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงาน 
  การวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา การศึกษาอิสระ รายงานผล 
  การอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา และการสัมมนา  

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.2.4.1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 1) สามารถปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน 
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเปนกลุม 
 3) การแสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสม 
 4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม   
 5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง บคุคล
และความรับผิดชอบนักศึกษาตองมีความสามารถที่จะปรับตัวใหเขา กับบุคคลและ
สังคม ดังนั้นอาจารยผูสอนตองสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวของกับ คุ ณ ส ม บั ติ ต า งๆ  ให
นักศึกษาระหวางที่สอน ดังนี ้

    1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
    2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
    3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดอยางด ี
    4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป 
    5) มีภาวะผูนํา 
   2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
    และความรับผิดชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
  กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ  
 
 
 
 

2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 2)  แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสารระดับบุคคลโดยใช 
  เทคโนโลยสีารสนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผลและนําเสนอ 
  ขอมูล 
 4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารตอสาธารณชน โดยใชเทคโนโลยีที่
  เหมาะสม  

 2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมีการใชภาษา 
  เพื่อการสื่อสารในการติดตอ สื่อสารระดับบุคคล กลุมคน ใชเทคโนโลยีสาร
  สนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลวิเคราะหสถานการณท้ังสถานการณจริงและ
  สถานการณ จําลองและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม ประยุกตใช 
  เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
   2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
    การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสังเกต ประเมินทักษะการ 
 พูด การเขียน แบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
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 (Curriculum Mapping) 
 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา 
  ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

 3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทนและ 
 สูงาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน 
 คณุคา และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
 5) รักและภูมิใจในสถาบันทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
  สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 3.1.2 ความรู 
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
 3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด
  วิชาศึกษาทั่วไป 

 3.1.3 ทักษะทางปญญา 
 1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด 
 2) เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

  เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
 3.1.4ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม  
  2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม 
  3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 3.1.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง 
  เหมาะสม 

  3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล
   ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ 
  การแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

จํานวน  
2 ขอ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ขอ 
 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                    
2100104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100103 หลักการอานและการเขียนคาํไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ 

          
  

     

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                  
        

ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
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กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

จํานวน  
2 ขอ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ขอ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                  
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  
2100112 วิทยาการแหงความสุข                  
2100113สุนทรียวิจักขณ                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                   
2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  

 
 
    ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง ชองวางหมายถึงไมไดรับผิดชอบ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

จํานวน  
2 ขอ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ขอ 
ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100102วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

 

       ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชาหมวดวิชา 
 เฉพาะดานผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้  

3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคบัของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียนตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง 
 สถาบันและสังคม 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ 
 ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
5) การแสดงออกถึงการยึดม่ันในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

3.2.2 ดานความรู 
 1)การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดเพ่ือ 
 การแสวงหาความรู  

  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู  
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตความรู  
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
6) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหาดานนิเทศศาสตร 

 3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 1) การแสดงออกถึงการคดิอยางมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล  
 3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ  
 4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค 

 3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1)สามารถปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน 
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเปนกลุม 
 3) การแสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสม 
 4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม 
 5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสารระดับบุคคล โดยใชเทคโนโลย ี

 สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
  3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผลและนําเสนอขอมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารตอสาธารณชน โดยใชเทคโนโลยีที ่
เหมาะสม  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
จํานวน 6 ขอ 

3. ทักษะเชาว
ปญญา 

จํานวน 4 ขอ 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
จํานวน 5 ขอ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ 
6 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ข
อ4 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาปรับพื้นฐาน 
3100001 ภาษาไทยเพ่ืองานนิเทศศาสตร  O  O    O O O O    O O  O O O    O O 

กลุมวิชาแกน 
3100106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร O O   O O   O O O   O O O O O O   O O O 
3100207 ศิลปะการใชภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร    O O O   O O O O   O O   O O O   O O 

3100208 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร  O  O    O O O O    O O  O O O    O O 

3101101  หลักนิเทศศาสตร    O O O   O O O O   O O   O O O   O O 

3101102 การสื่อสารมวลชน   O O O   O O O O   O O   O O O   O O 

3101103 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาชายแดนใต* O O   O O  O O O    O O O  O O  O O O  

3101205 คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ืองานสื่อสาร   O O O   O O O O   O O   O O O O   O 

3101306  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน    O O    O O O O   O O   O O O   O O 

3102202 การสื่อขาวและเขียนขาว   O O O    O O O   O O   O O O   O O 

3103102การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม*    O O    O O O   O O   O O O   O O 

3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร      O O    O O O    O O  O   O    
3106101 การถายภาพเพ่ือการสือ่สาร    O O    O O O    O O  O O  O  O O O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 

 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
จํานวน 6 ขอ 

3. ทักษะเชาว
ปญญา 

จํานวน 4 ขอ 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
จํานวน 5 ขอ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ 
6 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ข
อ4 

กลุมวิชาเอกบังคับ   
3104104 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลและ 
วิทยุโทรทัศนดิจิทลั 

 
 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

3104206 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน O O  O  O O O O  O   O O O O O  O  O O O 
3104207 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน O   O O O  O O O  O O O  O O O  O  O O O 
3104208 การพัฒนาความคดิสรางสรรคในงานสื่อสารดิจิทัล O  O O O O O   O O O O   O  O  O  O O O 
3104314 การตัดตอวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล
เบ้ืองตน 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

3104315การเปนผูประกาศและผูบรรยายทางวิทยุกระจายเสยีง
และวิทยุโทรทัศน* 

 
O 

 
 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
 

3104316วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทลัเพ่ือสังคม
ชายแดนใต* 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
 

 
O 

 
O 

 
 

3104420สัมมนาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทลั O O  O O O   O  O  O O O O  O O O  O O O 
3104421 การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

O   O O O O O 
 

O O O O 
 
 O  

O  
O O 

O O  

3104422 การสื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการ
สนับสนุน* 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 
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O 

 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
จํานวน 6 ขอ 

3. ทักษะเชาว
ปญญา 

จํานวน 4 ขอ 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
จํานวน 5 ขอ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ 
6 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

กลุมวิชาเอกเลือก 
3104105 เครือขายสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสาร  O O O   O O O O O  O O  O O   O O O O  
3104209 การรูเทาทันสื่อในยุคดจิิทัล O O  O  O O  O O O  O O O O O O  O  O O O 
3104210 ฉากและวสัดุประกอบฉากงานวิทยุโทรทัศน O   O O  O O  O O O O   O O O  O O O O  
3104211 ศิลปะและสุนทรียศาสตรในภาพถายดิจิทัล O O  O  O O O O  O O O O  O O O    O O  
3104212 การแตงหนาและเครื่องแตงกายสําหรับ 
งานโทรทัศน 

 
 

 
 

O 
 

O O 
 

 
 

O 
 

O O O O  O 

 

 

O 
 

 
 

O 
 

 
 

O 
 

O 
 

O  O O O 

3104213 การสื่อสารมวลชนในอาเซียน O  O O O  O O O O O  O O O O O O O  O  O O 
3104317 เทคนิคการสัมภาษณและการเขียนบทสมัภาษณ O   O  O O O  O O   O O O O   O  O O O 
3104318 การถายทําภาพยนตรเชิงสารคดี  O O  O O O O  O O O O  O  O O O O O  O O  
3104319 การผลิตสื่อดิจิทัล O O  O   O O  O O  O O  O O O O O   O  
3104424 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสูง  O O  O  O O O   O  O O  O  O O O  O O  
3104425 การผลิตสื่อดิจิทัล สําหรับสื่อพื้นบานชายแดน
ภาคใต* 

O O O   O O  O O O  O O  O O O O   O O O 

3104426 การสรางสรรคและผลติรายการดิจิทลั 
เฉพาะกลุม 

O O O O 
 

O  O 
O 

O   O O 
 

O O O  O O O O 
 

3104427 การบริหารจัดการและธุรกิจสื่อวิทุยกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 

O O  O  O  O O  O   O O O O   O O   O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
จํานวน 6 ขอ 

3. ทักษะเชาว
ปญญา 

จํานวน 4 ขอ 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
จํานวน 5 ขอ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ขอ 
ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ 
6 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ข
อ
4 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

3100012ฝกประสบการณวิชาชีพขั้นพื้นฐาน O O  O   O O  O O  O O  O O O     O  

3100402เตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในงานนิเทศศาสตร 

O O 
   O 

O   
O O  O O 

 O O  
O  O O O 

 

3100003ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในงานนิเทศศาสตร 

O O 
 O  O 

 O O 
 O    

O O O  
O  O   

O 

3100004 เตรียมสหกิจศึกษา O  O O O O O  O O O O O   O O O O   O O O 

3100005 สหกิจศึกษา O  O O O O O  O O O O O   O O  O   O O O 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและประเมินผลการ

เรียนรูเพื่อใหเปนไปตามแผนการสอนของหลักสูตร 
 2.1.2 ตรวจสอบกระบวนการท่ีมุงเนนตัวนักศึกษา โดยมีการทวนประเมินดวยการ

สัมภาษณหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 2.2.1 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา มีการทําวิจัย 
 สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับ

 มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยาง
 ตอไปนี ้

   2.2.1.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา 
 ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของ
 บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

   2.2.1.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง
 แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
 ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

   2.2.1.3 การประเมินจากนักศึกษาที่จบการศึกษาแลว ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของ
 ความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมท้ังสาขาอื่นๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ที่
เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการ ป รั บ
หลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย  

  2.2.1.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรตอความพรอม
 ของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
 องคความรูของนักศึกษา 

 2.2.1.5 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนผลงานสื่อ
สรางสรรคดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล(ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
(ค) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ินหรือสังคม(ง) จํานวน
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่นําเสนอในที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย ระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2554 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาใน

 รายวิชา 
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่ เก่ียวของ เชน 

 รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ

 พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน
   และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก
   การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน 
   องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ เพ่ือ 
   เพ่ิมพูนประสบการณ 
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
  2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น ที่เก่ียวของกับการพัฒนา
   ความรูและคุณธรรม 
  2.2.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการ 
   พัฒนาทองถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสาย
   ตรงในสาขาวิชา มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตร
   นิเทศศาสตร 
  2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีความ 
   เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  2.2.7 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เชน E-learning 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝาย

วิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปน
ผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกป
อยางตอเนื่อง 

 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถกาวทัน
หรือเปนผูนําในการสราง
องคความรูใหมๆ
ทางดานนิเทศศาสตร 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรูมีแนวทางการ
เรียนที่สรางทัง้ความรู
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทนัสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

1. จัดหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพนิเทศศาสตรในระดับชาต ิ

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรงุหลักสตูรทุกๆ5 ป 

3. จัดแนวทางการเรยีนในวชิาเรยีนใหมี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติและมี
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูที่ทนัสมัยดวยตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนนุการเรียนรูและหรือ
ผูชวยสอนเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู 

5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวฒุไิม
ต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูมคีวาม
เชี่ยวชาญในรายวชิานั้น ๆ และ
จํานวนคณาจารยประจําหลักสตูรไม 
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน 

1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานนิเทศศาสตรมีความ
ทันสมัยและมีการปรบัปรุง
สม่ําเสมอ 

2. จํานวนวิชาเรยีนที่มีภาคปฏบิัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดวยตนเอง 

3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจําประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิประสบการณและการ
พัฒนาอบรมของอาจารย 

4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนนุการ
เรียนรูและบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนนุการเรียนรู 

 6. สนับสนนุใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา
ในทางวชิาการและหรือเปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชพีดานนิเทศ
ศาสตรหรือในดานที่เก่ียวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไป
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ 

 

5. ผลการประเมินการเรยีนการสอน
อาจารยผูสอนและการสนับสนนุ
การเรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนักศึกษา 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ทุก 2 ป 
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8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุก
ปและภายนอกอยางนอยทุก4ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารยอุปกรณเคร่ืองมือวิจัย
งบประมาณผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10. ประเมินความพงึพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑติที่
สําเรจ็การศึกษา 

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ4ป 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกๆ2ป 

 

 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

 หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา 

 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยูเดิม  
 หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือตําราและการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือดานนิเทศศาสตรและดานอื่นๆรวมถึงฐานขอมูลที่จะให
สืบคนสวนระดับหลักสูตรมีหนังสือตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอยางพอเพียง 

 
2.2.1 สถานท่ี 

 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มี
อยูแลว 

จํานวนที่ตองการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 หองบรรยายอาคารเรยีน 23 
ความจุ 55คน 

7หอง 5 หอง หองเรียนแบบบรรยาย
มาตรฐาน บรรจุ 55 คน 
-กระดานดาํ โตะ -เกาอี้  
-คอมพิวเตอรตั้ง-โตะ  
-Projector 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มี
อยูแลว 

จํานวนที่ตองการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

2 หองบรรยายอาคารเรยีนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 100 คน 
กระดานดาํ โตะ เกาอี้ และ 
Projector 

4หอง   

3 หองบรรยายอาคารเรยีนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 55 คน 
กระดานดาํ โตะ เกาอี้ และ TV 
36 นิ้ว 

12 5 หอง หองเรียนแบบบรรยาย
มาตรฐาน บรรจุ 55 คน 
-กระดานดาํ โตะ -เกาอี้  
-คอมพิวเตอรตั้ง-โตะ  
-Projector 
-มานบงัแสง 

4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
-เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 
เครื่อง/หอง 
-โปรเจคเตอร 
-เครื่องขยายเสียง 

3   

 
 2.2.2 อุปกรณการสอน 
  1) อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี

อยู 
1 หองตัดตอเทปโทรทัศนและ 

ปฎิติการผลิตสื่อดิจิทัล ดวยระบบปฏิบัติการMacintoshจํานวนหองละ 50 เครื่อง 
บรรจุ 50 คน   

50  เครื่อง 

2 หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 3  เครื่อง 
3 หองบันทึกและผสมเสียงดิจิทัล 1  หอง 

   

  2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี

อยู 
1 คอมพิวเตอร PC จํานวน 3 หองๆ ละ ประมาณ 41 เครื่อง 123 เครื่อง 
2 Note Book  หลักสูตรละ 2 เครื่อง จํานวน 5 หลักสูตร + ผูบริหารฯ คณะ 10 

เครื่อง 
20  เครื่อง 

3 Projector 10  เครื่อง 
4 TV 36 นิ้ว 5  เครื่อง 
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2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
 2.2.3.1เอกสารและตํารา 
  (1)  หนังสือและตําราเรียน จํานวน 500   เลม 
  (2)  วารสารและเอกสารอ่ืนๆ จํานวน 30   รายชื่อ 
  (3)  E-BOOK 
 2.2.3.2 ส่ือผสม 
 (1)  วีดีทัศน จํานวน  50  รายชื่อ 
2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
 ฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนความีจํานวน........-........ฐานขอมูลและ ฐานขอมูล Online 
จํานวน......6.......ฐานขอมูล ประกอบดวย 
 ฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการคนควาจํานวน 6 ฐานขอมูลเขาใชไดจากhttp://aritc.yru.ac.th 
 
  (1) ABI/Inform หนึ่งในฐานขอมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางดานบริหารจัดการไวมาก 
   ที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพมากกวา 4,000 ชื่อเรื่องURL  ::    
   http://search.proquest.com/abicomplete/index?accountid 
  (2)  ACM Digital Library เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเนื่อง จดหมายขาว และเอกสารในการประชุมวิชาการ
   URL :: http://pubs.acs.org 
 (3) H.W.Wilsonฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุก 
  สาขาวิชาURL ::  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,
  =main&profile=ehost&defaultdb=ofm 
 (4) Pro Quest Dissertations & Theses – A&I  เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 
  วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการ
  รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา URL ::http://search. 
  proquest.com 
 (5) SpringerLinkเปนสํานักพิมพชั้นนําที่ใหบริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก ๆ  
  ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และทางการแพทย รวมถึงสาขาทาง 
  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร URL :: http://www.springerlink.com 
 (6) Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอางอิง
  และอางถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ  
  มนุษยศาสตรURL :: http://apps.webofknowledge.com 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน หมายเหตุ 
1 หองเรียนแบบบรรยายมาตรฐาน บรรจุ 55 คน 5 หอง  
2 หองตัดตอเทปโทรทัศนและปฎบิัติการผลิตสื่อดิจิทัล ดวย

ระบบปฏิบัติการMacintosh50 เครื่อง   บรรจุ 50 คน   
2 หอง คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ 

Macintoshจํานวน 100 เครื่อง 
3 หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 

 
2 หอง -เครื่องอัดเสียง 

-เครื่องควบคุมเสียง 
-คอมพิวเตอรสําหรับบันทึกเสียง 
- ไมคบันทึกเสียง 

4 หองบันทึกและผสมเสียงดิจิทัล เปนหองบันทึกเสียงขนาด
ใหญและขนาดเล็กที่สามารถรับสําหรับงานบนัทึกเสียง
ทั่วไป จนถึงบนัทึกเสียงที่มีความละเอียดซับซอน โดยใช
คอมพิวเตอรที่ใชสําหรับบันทึกเสียง โดยแบงออกเปน
หองเล็กๆ จํานวน 3 หอง 

2 หอง - เครื่องอัดเสียง 
- เครื่องควบคุมเสียง 
- คอมพิวเตอรสําหรับบันทึกเสยีง 
- ไมคบันทึกเสียง 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน หมายเหตุ 
5 หองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศนระบบดิจิทลั 1 หอง -ชุด broadcast studio sets 

-กลองวิดีโอ จํานวน 3 ตัว 
-คอมพิวเตอร(Macintosh) 
-เครื่องผสมสัญญาณเสียงและ
ภาพ Switching 
- เครื่องผลิตกราฟก 
- ไฟ 
- ไมคบันทึกเสียง 
- ฉาก 
- โตะ 
- ตูสําหรับจัดเก็บอุปการณจาํพวก
กลองวิดีโอ  
- Server สําหรับการจัดเก็บขอมูล 

6 หองปฏิบัติการระบบเสมือนจริง (visual studio) 1 หอง - หองสงเสมือน(Green screen) 
- กลองวีดิโอความละเอียดสงู 
- ชุดระบบควบคุมหองสงเสมือน
(Virtual Studio Controller) 
- ฉากเสมือน (Virtual Set) 

7 หองปฏิบัติการถายภาพ 1 หอง -อุปกรณประกอบฉาก 
-ไฟสตูดิโอ 
-กลองถายภาพดิจิทลัDSLR 35ตัว 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
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 จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปดสอน/และที่เกี่ยวของ 

ประเภท/รายการ 
หองสมุด

มหาวิทยาลัย 
หองสมุดคณะ 

หนังสือภาษาไทย ประมาณ 500 เลม - 
หนังสือภาษาอังกฤษ ประมาณ 50เลม - 
วารสารภาษาไทย ประมาณ 100 เลม - 
วารสารภาษาอังกฤษ ประมาณ 50 เลม - 
สื่ออิเล็กทรอนิกสฐานขอมูลสําเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อการศึกษา  ประมาณ 10 ฐาน - 
แหลงขอมูลอ่ืนๆ ผานเครือขาย Internet ประมาณ 40 เรื่อง - 

 
 
แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

ลําดับที ่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 

1.  ประชาสัมพันธจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปตตานี/พัทลุง/ตรัง/สงขลา/
สุราษฏรธานี 

ประมาณ 34แหง 

2.  เทศบาลนครยะลา/นราธิวาส/ปตตานี/หาดใหญ/พัทยา  
3.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปตตานี/

สงขลา/ภูเก็ต/พัทลุง 
 

4.  สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปตตานี/สตูล  
5.  สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปตตานี/สตูล  
6.  เคเบิ้ลทีวีในจังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปตตานี/ตรัง/หาดใหญ  
7.  บริษัทสงขลาทูเดยจํากัด  
8.  หนวยงานภาคเอกชนและสื่อสารมวลชน ไดแก บริษัทเอเจนซี่โฆษณา สถานี

วิทยุชุมชน  สถานีโทรทัศน เคเบ้ิลทีวี สํานักขาว  ศูนยขาว ประชาสัมพันธ
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  การบริหารคณาจารย 
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 3.1  การรับอาจารยใหม 
   มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ยะลาโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางนิเทศศาสตรหรือ
  สาขาวิชาที่เก่ียวของ 
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผน 
  จัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บ 
  รวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง 
  ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคณุลักษณะบัณฑิตที ่
  พึงประสงค 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความ
  จําเปนและขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูดานนิเทศศาสตร 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
   จัดการอบรมและศึกษางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการ
  พบอาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ยะลา 
 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
   การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการ เปนไปตามประกาศของ 
  มหาวิทยาลัย 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
 6.1 จัดการศึกษาโดยมุงตอบสนองตลาดแรงงานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
  พุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 เพื่อมุงเนนคนดีคนเกงใหสอดคลอง
  กับความตองการของตลาดแรงงานสังคม และความพึงพอใจ 
 6.2 มุงผลิตบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
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 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินตามขอ 1–5 
และอยางนอยรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปและขอ 6–14รอยละ 80 
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดาํเนินงาน 
ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที ่
5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนในการประชุมวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.
4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

x x x x x 

(4) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา  

x x x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

x x x x x 

(6) มีการทบทวนสอบ ผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน 
มคอ.3 หรือมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 x x x x 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรยีน
การสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 
หนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)  ไดรับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคณุภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนน 5.0 

    x 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป  9 10 10 11 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)      

 

เกณฑประเมิน  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมใน
แตละป 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของ  
 กลยุทธ การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลัง
 การสอนของแตละภาค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะ
 ไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการดังนี ้

 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยแตละรายวิชาผานระบบออนไลน เทอมละ 2 ครั้ง 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกต
 การสอนของอาจารยผูสอน 
 1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษา  
 ปสุดทายและบัณฑิตใหม 
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
 เปนการประเมินคุณภาพการศกึษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ  
 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยวิธีการวิจัย 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

 คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต 

 ผูทรงคณุวุฒ ิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร

 วิชาการคณะ 
4.3 ดําเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (มคอ.4) 
 ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 

4.3.2 หลักสูตร (มคอ.2) ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไป 
  ปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 



85 
 

 4.3.2.1 ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป 
  การศึกษา (มคอ.7) 

 4.3.4.2  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยาง
  ตอเนื่อง  
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ภาคผนวก ก 
ผลการศึกษาความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต     

สาขาวิชาวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศันและสือ่ดิจิทัล หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. รายงานสรุปการศึกษาความตองการเปดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามการศึกษาความตองการเปดหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา   

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนท่ีศึกษาอยูในพื้นที่ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ
อ่ืนๆ จํานวน 190 คน โดยสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.9 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
32.1 มีอายุระหวางต่ํากวา 18 ป  คิดเปนรอยละ 56.9  18-30 ป  คิดเปนรอยละ 43.1  ภูมิลําเนา
สวนใหญอยูในจังหวัดยะลา คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือ จังหวัดปตตานี คิดเปนรอยละ 34.7  
และจังหวัดนราธิวาส คิดเปนรอยละ 18.9 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 92.60 รองลงมาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. คิดเปนรอยละ 1.6 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวส. คิดเปนรอยละ 5.3 และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.5 สวนใหญมีระดับเกรดเฉลี่ย
สะสม 2.00-2.99 คิดเปนรอยละ 61.1 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยสะสม3.00-3.50 คิดเปนรอยละ20.3  
และเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.50 คิดเปนรอยละ 6.3  
 ความคิดเห็นที่ มีตอความสนใจและกิจกรรมในหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.86 เห็นวาชื่อหลักสูตรมีความชัดเจนเขาใจงายบงบอกถึงคุณลักษณะของบัณฑิต มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.05 รองลงมาคือ ความสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อ
ดิจิทัลมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89ความตองการประกอบอาชีพในดานนิเทศศาสตร สาขาวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานที่จะรองรับมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ
สถานการณดานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลมีคาเฉลี่ยเทากับ3.84 และการศึกษา
สาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลจะชวยใหเมื่อเรียนจบแลวมีโอกาสท่ีจะทํางานได
คาตอบแทนท่ีดีเปนหลักสูตรที่มีประโยชนตอผูเรียนในการประกอบอาชีพดานนิเทศศาสตร เชน 
ชางภาพ  ผูสื่อขาว ผูเขียน ผูดําเนินรายการ ผูผลิต นักสรางสรรค ผูประกอบการ วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ดิจิทัลมีลําดับเทากันกับการศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อ
ดิจิทัล จะชวยใหเมื่อเรียนจบแลวมีโอกาสที่จะทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.82 
 ความสนใจที่มีตอสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัลพบวาภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจสูงสุดเก่ียวกับการเปนผูสื่อขาว  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมามีอันดับเทากันคือสนใจเก่ียวกับการเปนนักตัดตอและลําดับภาพ
และสนใจเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ/อาชีพอิสระงานดานวิทยุและโทรทัศนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศมีคาเฉลี่ยเทากับ3.81สนใจเก่ียวกับการเปนผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน (Producer)มีคาเฉลี่ยเทากับ3.80สนใจเก่ียวกับการเปนผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ3.77สนใจเก่ียวกับการเปนผูปฏิบัติงานดานวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนในองคการวิชาชีพ สื่อสารมวลชน ภาครัฐแลรัฐวิสาหกิจมีคาเฉลี่ยเทากับ3.75สนใจ
เก่ียวกับการเปนผูเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ3.73สนใจเก่ียวกับการ
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เปนผูบริหารงานดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ3.70 และสนใจเกี่ยวกับการ
เปนนักสรางสรรควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน(Creative)มีคาเฉลี่ยเทากับ3.67 เปนอันดับ
สุดทาย 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.93 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสูงสุดวากิจกรรมฝกอบรมดานศีลธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพมีคาเฉลี่ยเทากับ4.06รองลงมาคือ กิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษ ไทย มาลายู เพ่ืองานนิเทศ
ศาสตร4.00กิจกรรมฝกความสามัคคี และ จิตอาสา3.96 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี3.94 
กิจกรรมที่อยูในลําดับเทากันคือ ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานนิเทศศาสตรและ 
กิจกรรมสัมมนานิเทศศาสตรยุคดิจิทัล3.90และกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษดานสื่อดิจิทัล เพ่ือ
งานนิเทศศาสตร3.88 ตามลําดับ 
 
2.ความตองการตลาดแรง/ตลาดทองถิ่น 

ความตองการตลาดแรงงานดานนิเทศศาสตรโดยเฉพาะ ดานวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล เปน
ตลาดที่เปดกวางนับตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีแผนเปดการประมูลทีวีดิจิทัลในสวนของชองบริการธุรกิจ 24 ชอง
ชวงระหวางเดือนธันวาคม 2556 ถึงกลางเดือนมกราคม 2557 ถือเปนการเปลี่ยนผานเขาสูยุคทีวี
ดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการชวยผลักดันใหตลาดผลิตรายการโทรทัศนในประเทศและระดับทองถ่ิน
ไทยเติบโตและมีความคึกคักมากขึ้น นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการในธุรกิจที่มี
บทบาทเก่ียวของ ทั้งตลาดในสวนกลางและตลาดในสวนทองถิ่นซึ่ง สงผลใหมีความตองการรายการ
โทรทัศนเพ่ือปอนสูชองฟรีทีวีท่ีมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพ่ึงพาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน และความเปนเอกลักษณ ความหลากหลาย  ผลิตรายการเพ่ือปอนใหกับชองทางการรับชม รับ
ฟงที่เพิ่มมากข้ึน สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อ
ดิจิทัลที่มุงผลิตนักวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนชายแดนใต ที่เนนกระบวนการผลิตสื่อที่มีเอกลักษณ
เฉพาะทองถ่ิน เปนท่ีตองการทั้งตลาดสวนกลางและตลาดทองถิ่นเพราะจําเปนตองใชบุคคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถและความเขาใจบริบทความเปนทองถิ่นอยางยิ่ง  นอกจากนี้จากการสํารวจ การ
เขาถึงและการรับรูขาวสารของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต ของสถานีวิจัยความขัดแยงและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต(CSCD)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา 
ประชาชนรับรูสื่อจากโทรทัศน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วิทยกุระจายเสียง ดังนั้นหากผูที่ทําหนาที่
ผลิตสื่อมีความเขาใจบริบททางสังคม เปนอยางดีก็จะชวยสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในสังคมไดเชนกัน   

 
 
 
 
 

3.อัตลักษณ จุดเดนของหลักสูตร 
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หลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล มุงผลิตบัณฑิต
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่กาวทันยุคดิจิทัลตลอดจน
เชื่อมโยงประเด็นทางสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินโดยมุงเนนผลิต “นักวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน มืออาชีพทองถิ่นชายแดนใตและระดับประเทศ” รูจักประยุกตใชสื่อที่หลอมรวม 
(convergence) เปนผูผลิตรายการในยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารเติบโตอยางรวดเร็ว ที่สามารถ
เปนผูประกอบการเองได มีรายวิชาที่แสดงใหเห็นถึงความโดดเดนโดยนําความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
ทองถิ่น มาผนวกเขามารวมกับศาสตรนิเทศศาสตรจึงทําให หลักสูตรวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งมีความแตกตางจากที่อ่ืนๆ เชน การเรียนวิชาการเปนผู
ประกาศและผูบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่ เนนภาษาทองถิ่น รายวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัลเพ่ือสังคมชายแดนใต ที่เนนการสรางเนื้อหาที่ความเขาใจ
ของคนในทองถิ่นเปนตน 
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ภาคผนวก ข 
คําสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2542/2557 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วทิยโุทรทัศน 

และสื่อดิจิทลัพ.ศ.2558คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวกค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2637 /2557 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศันและสือ่ดิจิทัล พ.ศ.2558 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญผูทรงคุณวฒิุวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวชิา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
……………………………………. 

  เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา ดังตอไปนี ้

รหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว ดังน้ี 
ตัวท่ี 1 แสดงถึง    รหัสคณะ  กําหนดดังนี ้

   1 หมายถึง คณะครุศาสตร  
   2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ  
   4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

ตัวท่ี 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจดัการศึกษาของคณะกําหนดดังน้ี 
0 หมายถึง อนุปริญญา 
1 หมายถึง ปริญญาตร ี
2 หมายถึง ปริญญาโท 
3 หมายถึง ปริญญาเอก 
4 หมายถึง ประกาศนียบตัร 
5 หมายถึง ประกาศนียบตัรบณัฑติ 
6 หมายถึง ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง 

ตัวท่ี 3 – 4   แสดงถึง   รหัสหมูวชิา ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
ตัวท่ี 5  แสดงถึง   ความยากงายของเนื้อหา 
ตัวท่ี 6 – 7   แสดงถึง   ลําดับของรายวชิาในหมูวชิานั้นๆ 

ผูกําหนดรหัสวิชา 
   ตัวที่  1 – 5 ใหคณะเปนผูกําหนดยกเวนรายวิชาที่ เก่ียวของกับศาสตรอื่นให
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพฒันาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
   ตัวท่ี 6 – 7 ใหงานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เปนผูกําหนดหมายเลข
ลําดับของหมูวชิานั้นๆ พรอมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด 
 โดยใชกับหลักสูตรที่จะเปดสอนในปการศึกษา 2554 เปนตนไป 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยประยูร ดํารงรักษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 

 
หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ  

หมวดวิชาครุศาสตร   
 00   หมูวิชาทีไ่มสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได    
 01   หมูวิชาหลักการศึกษา      
 02   หมูวิชาหลักสูตรและการสอน     
 03   หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมูวิชาประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา    
 05   หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
 06   หมูวิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมูวิชาการศกึษาปฐมวัย      
 08   หมูวิชาการศกึษาพิเศษ      
 09   หมูวิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนุษยศาสตร   
 00   หมูวิชาทีไ่มสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวชิามนุษยศาสตร  
 01   หมูวิชาปรัชญา       
 02   หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมูวิชาภาษาศาสตร      
 04   หมูวิชาภาษาไทย       
 05   หมูวิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมูวิชาภาษาญีปุ่น       
 07   หมูวิชาภาษาจีน       
 08   หมูวิชาภาษามาเลย       
 09   หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส      
 11   หมูวิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน     
 13   หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ     
 14   หมูวิชาประวัติศาสตร      
 15   หมูวิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมูวิชาภาษาเกาหล ี       
 17   หมูวิชาภาษาลาว       

18   หมูวิชาภาษาเขมร       
 19   หมูวิชาภาษาพมา       
 21   หมูวิชาภาษาเวยีดนาม      
 22   หมูวิชาภาษาสเปน       
 23   หมูวิชาภาษาอาหรับ  
หมวดวิชาสังคมศาสตร   
 50   หมูวิชาทีไ่มสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวชิาสังคมศาสตร  
 51   หมูวิชาจิตวิทยา       
 52   หมูวิชามนุษยวิทยา       
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 53   หมูวิชาสังคมวิทยา      
 54   หมูวิชาภูมิศาสตร       
 55   หมูวิชารัฐศาสตร       
 56   หมูวิชานิติศาสตร       
 57   หมูวิชาเศรษฐศาสตร      
           58   หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร     
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร   
 80   หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร     
 81   หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม  
 82   หมูวิชาวิจิตรศลิป       
 83   หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิติ    
 84   หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ     
 85   หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง     
 86   หมูวิชาดุริยางคศิลป       
หมวดวิชานิเทศศาสตร   
 00   หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร  
 01   หมูวิชาการสื่อสาร       
 02   หมูวิชาสิ่งพิมพ       
 03   หมูวิชาการประชาสัมพันธ      
 04   หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    
 05   หมูวิชาการโฆษณา       
 06   หมูวิชาการถายภาพ       
 07   หมูวิชาภาพยนตร    
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  

50 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 51   หมูวิชาเลขานุการ       
 52   หมูวิชาการบัญชี      
 53   หมูวิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมูวิชาการตลาด       
 55   หมูวิชาการสหกรณ       
 56   หมูวิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมูวิชาธุรกิจบริการ       
 58   หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย     
 59   หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

60   หมูวิชาการเปนผูประกอบการ 
61   หมูวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

 62   หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

00 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
 01   หมูวิชาฟสิกส       
 02   หมูวิชาเคม ี        
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 03   หมูวิชาชีววิทยา       
 04   หมูวิชาดาราศาสตร       
 05   หมูวิชาวทิยาศาสตรเก่ียวกับโลก     
 06   หมูวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม     
 07   หมูวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ      
 08   หมูวิชาวทิยาศาสตรการกีฬา      
 09   หมูวิชาคณิตศาสตร       
 11   หมูวิชาสถิติประยุกต       
 12   หมูวิชาคอมพิวเตอร 

  13   หมูวิชาการแพทยแผนไทย 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร   

50   หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  
 51   หมูวิชาอาหารและโภชนาการ     
 52   หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย      
 53   หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน     
 54   หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     
 55   หมูวิชาศิลปประดิษฐ      
 56   หมูวิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร   

  60 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  
 61   หมูวิชาปฐพีวิทยา       
 62   หมูวิชาพืชไร       
 63   หมูวิชาพืชสวน       
 64   หมูวิชาสัตวบาล       
 65   หมูวิชาสัตวรักษ       
 66   หมูวิชาการประมง       
 67   หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 68   หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     
 69   หมูวิชาวนศาสตร       
 71   หมูวิชาการชลประทาน      
 72   หมูวิชาเกษตรกลวิธาน      
 73   หมูวิชาสงเสริมการเกษตร      
 74 หมูวิชาสื่อสารการเกษตร      
 75   หมูวิชาเกษตรศึกษา   
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

80   หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
81   หมูวิชาอุตสาหการ       

 82   หมูวิชาเซรามิกส       
 83   หมูวิชาศิลปหัตถกรรม      
 84   หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
 85   หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม    
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 86   หมูวิชากอสราง-โยธา      
 87   หมูวิชาไฟฟากําลัง       
 88   หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส      
 89   หมูวิชาเครื่องกล       
 91   หมูวิชาเทคนิคการพิมพ      
 92   หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ      
 93   หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน     
 94   หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม   
 95   หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม    
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ภาคผนวก ซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

- - - - - - - - - - 
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภาทหวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ใหออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ 2 ขอบังคบันี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบคําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช
ขอบังคบันี้แทน 
 ขอ 4 ในขอบังคบันี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “อธิการบดี” หมายความวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความวา คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และใหหมายรวมถึงหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 “คณบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการที่เปนคณะ และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และใหหมายรวมถึงคณะกรรมการในหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวาสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไมต่ํากวา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาใหการรับรอง 
 “กองบริการการศึกษา” หมายความวากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวาอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือทํา
หนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคบันี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คาํสั่งหรือประกาศ 
และเปนผูวินิจฉัยในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
 ขอ 6 ระบบการศกึษา 
 การจัดการศกึษาใหใชระบบ 
  6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่ งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
  6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 
ในกรณทีี่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค 
 ขอ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรปูแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี ้
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห เปนการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเวลานอกเวลา
ราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใชระบบทางไกล ผานไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน
สองทาง หรือเครือขายคอมพิวเตอร 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนคราวๆ คราวละ 
1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเปนชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธกัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เปนการจัดการเรียนการสอน โดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเชนเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ให เปนไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวของ 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ขอ 8 การคิดหนวยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาค
การศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   8.1.3 การฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ ใชเวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หนวยกิจระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบกันได 5 หนวยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศกึษาระบบอ่ืนใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค 
 ขอ 9 เกณฑมาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามขอบังคับนี้ตั้งแตหมวดนี้เปนตนไปใหใช
ระบบ ทวิภ าค  กรณี การศึ กษ าระบบ อ่ืนๆ  ให เที ยบ เคีย งกับ ระบบทวิภ าคและให เป น ไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรปริญญาตรี ไวดังนี ้
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต แตไมเกิน 
132 หนวยกิต ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมนอยกวา 14 ภาคการศึกษาและไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต แตไมเกิน 
165 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมนอยกวา 6 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวย
กิต แตไมเกิน 198 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 20 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 18 ปการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  10.4 อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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หมวด 4 
การรับเขาเปนนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 11 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา 
 ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 
  11.2 เปนผูมีความประพฤติดี 
  11.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
  11.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศกึษา 
  11.5 ไมเปนบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 
 ขอ 12 การรับเขาเปนนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับผูที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศกึษาไดเปนกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหยกเวนวิธีการดังกลาวในวรรคกอน 
แตจะใหการสอบคุณวุฒิอยางอ่ืนแทนหรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 13 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
  13.1 ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษาแลว โดยตองสงหลักฐาน พรอมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  13.2 ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาที่มิไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ตามวันเวลา 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะมีเหตุจําเปนและ
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาระบบใดตองข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย
การศกึษาใด จะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนยการศึกษานั้น 
 ขอ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศกึษา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคบัและระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยใหนับระยะเวลาการศึกษาตอจากท่ีไดศึกษา
มาแลว 
 ขอ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบงออกเปน 2 สภาพ ดังนี ้
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษา
แรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
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   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ไดแกนักศึกษาท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.00 โดยใหจําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี ้
    1) นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแลวไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต 1.60 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ไดรับคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยูในสภาพรอพินิจครั้งท่ี๑ ท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศกึษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 
    3) นักศึกษาที่อยูในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศกึษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูรอนใหถือวาเปนภาคการศึกษาตอเนื่อง 
  15.3 ผูที่มีสภาพนักศึกษาใหมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน เพ่ือประกอบการใชวิทธิ
ตางๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพนสภาพนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี ้
   15.4.1 ขาดคณุสมบัติตามขอ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรโดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
   15.4.5 ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   15.4.6 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไมลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการจัด
การศกึษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 ในภาคการศึกษา
ปกติที่สองที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก 
   15.4.9 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งที่ 1 
   15.4.10 นักศึกษาที่ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งที่ 2 
   15.4.11 ไมสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตามขอ 10 
   15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 
   15.4.13 กระทํ าการทุ จริต  หรือมีความประพฤติ อัน เป นการเสื่ อม เสียแก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกหรือไลออกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย
นักศึกษา 
 ขอ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กําลังศึกษา
ในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
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   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 11 แหงขอบังคับนี ้
   16.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัย
เปนเวลาไมนอยกวา 4 สัปดาห กอนวันเปดการศึกษาของภาคที่ประสงคจะเขาศึกษานั้น พรอมทั้งแนบเอกสาร
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา 
  16.5 การนับเวลาใหนับระยะตอเนื่องจากสถาบันเดิม 
 

หมวด 5 
อาจารยที่ปรึกษา 

 
 ขอ 17 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 18 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
 อาจารยท่ีปรึกษามีหนาที่ ดังนี้ 
  18.1 ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกับนักศึกษา ใหถูกตองตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว 
  18.2 ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบ ขอบังคบั หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแกนักศึกษา 
  18.3 ใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางของ
หลักสูตร 
  18.6 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไวในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ 
เพ่ือพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยตอไป 
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หมวด 6 

การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 
 

 ขอ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให เปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 20 จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแตละภาคการศึกษาปกติ ไมต่ํากวา 9 
หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไมเต็มเวลา แตละภาคการศึกษาไมต่ํา
กวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมต่ํากวา 3 หนวยกิตและไมเกิน ๙ 
หนวยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ
ขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกินรอยละ 70 ของแผนการเรียน 
 ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเปนการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองตอกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแตวันเปดภาคการศกึษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนประกอบดวย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เปนการลงทะเบียนแบบนับหนวยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต โดยมีผลการเรียนเปน Au 
(Audit)  
 ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอนใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร 
 ขอ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา
ฤดูรอน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ตองยื่นคํารองตอกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอรมที่กําหนดกอนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเปน
เวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน และ
บันทึกผลการเรียนเปน W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแลวลาพักการเรียน ใหถือวาไดยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาดวย 
 ขอ 24 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย
นักศึกษาหรือไมมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและ
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ชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
20 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน มิฉะนั้นจะ
ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  กรณีที่พนสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพไดแตทั้งนี้พนสภาพไปแลวไม
เกิน 2 ภาคการเรียนติดตอกัน และใหนับเวลาที่พนสภาพเปนระยะเวลาที่รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
 ขอ 25 การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผอนผันการชําราธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่คางชําระกอน 
 การขอยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 26 การลาพักการศกึษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอกองบริการ
การศกึษาภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศกึษาของภาคการศกึษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระทําไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถานักศึกษายังมีความ
จําเปนที่จะตองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตอไปจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบด ี
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 ขอ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก
ประสบการณการทํางานโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 
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หมวด 7 

การวัด และการประเมินผลการศึกษา 
 

 ขอ 29 การมีสิทธิเขาสอบ 
  29.1 นักศึกษาผูมีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาตองอยูในเกณฑตอไปนี ้
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไมนอยกวารอนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60 
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผูขาดคุณสมบัติตามขอ 29.1.1 หรือขอ 29.1.2 ใหอาจารยผูสอนพิจารณา
ใหผลการเรียนเปน E  
 ขอ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑและวิธีการในการสอบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบปลายภาคตามกําหนด จะตองยื่นคํารองขอสอบภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค โดยใหผูขาดสอบดําเนินการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบใหถือวาสอบตกได E หรือไมผานได F ในวิชานั้น และถือวา
ผิดวินัยทางการศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 31 ใหมีการประเมินลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร เปน 2 ระบบ ดังนี ้
  31.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 
 
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ด ี 3.0 
                       C+ ดีพอใช 2.5 
                       C พอใช 2.0 
                       D+ ออน 1.5 
                       D ออนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
 
 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํา
กวา “D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่เปนระวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถาไดระดับ
คะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได แลวใหเปลี่ยนคะแนนวิชาดังกลาวที่สอบตกนั้น เปน 
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“Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาหนับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาของภาคการศกึษาถัดไป 
  31.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผานดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผาน P (Pass) 
ไมผาน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดใหเรียนเพ่ิม 
 รายวิชาที่ไดรับผล “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได 
 ขอ 32 สัญลักษณอ่ืน มีดังนี ้
  Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
  W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบ
ปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ
ถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว และรายวิชาเลือกที่ไดรับอนุมัติใหไป
เรียนวิชาอ่ืนแทน 
  I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี ้
  1) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหดําเนินการตามขอ 30.2 
 ขอ 33 การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนําหนวยกิต
มารวมเปนตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ํา ใหนําเฉพาะผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งสุดทายที่
ผานมาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีที่สอบตกแตไมเรียนซ้ํา ไมใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตมาคํานวณคาระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวใน
หลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น 
 ขอ 34 ผูที่สําเร็จการศกึษาหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี ้
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้ งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการเรียนเพ่ิมเติมเปนกรณพีิเศษ 
  34.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
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  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศกึษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 ขอ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวจะไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให
ถึง 2.00 ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 34.5 
 ขอ 36 ผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี ้
  36.1 สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเทา ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับ 2 
  36.2 สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 8 ภาคการศกึษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศกึษาไดไมเกิน 10 ภาคการศกึษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม
นอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  36.4 ไมมีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามขอ 28 
 ขอ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ใหคณะกรรมการที่คณะแตงตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแตละรายวิชา 
  37.2 การสงผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเปนภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษาผูสอนจะตองสงผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีท่ีไมใชภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษา ผูสอนจะตองสงผลการเรียน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค 
 ขอ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
  38.1 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตตอกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอนและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  38.2 นักศึกษาท่ีขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะตองไมมี พันธะดานหนี้สินใดๆ ตอ
มหาวิทยาลัยและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 39 ในระหวางที่ยังไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพ่ือปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหนําประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับ
ใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือ
หลักเกณฑ ตามขอบังคับนี้ 
    
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๑๕๕๔ 
      

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรงุขอบังคับสภามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงกําหนดขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ขอที่ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไปเฉพาะขอ ๕ สวนขอ ๔ และ ๖ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป 
 ขอ ๓ ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” 
 ขอ ๔ ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๑๕ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “การคืนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๕.๔.๘ ถึง ๑๕.๔.๑๒ ของขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหสามารถคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดในหลักสูตร
เดิม โดยใหโอนผลการเรียนตามขอ ๒๘ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑ 
ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๕ ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปนขอ ๓๔.๖ ขอ ๓๔ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “๓๔.๖ นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ขอ ๖ ใหยกเลิกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓๓.๓ และให
ใชขอความตอไปนี้แทน 
 “๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลวที่มีคาระดับคะแนนต่ํากวา C โดยให
นับหนวยกิตและคาระดับคะแนนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนและใหปรากฏในเอกสารแสดงผลการเรียนดวย ทั้งนี้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ําในกรณีนี้ไมสามารถรับเกียรตินิยมได” 
 ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี ้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัตอิาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
2. ชื่อ – สกุล  นางสาวชฎาภรณ สวนแสน 
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย         
4.สังกัด  ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

นศ.บ. 
 

วารสารศาสตร 2552 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ว.ม. สื่อสารมวลชน 2556 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  - 
 
 6.2   บทความ (ถามี) 

 - 
 

 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 - 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี     1 ป 

ชื่อวิชา 3100408 การสื่อขาวและเขียนขาว    3(3-2-5) 
 ชื่อวิชา3102202 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 3(3-2-5) 
 ชื่อวิชา 3106202 ศิลปะกับงานถายภาพ    3(3-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103307 การวิจัยประชาสัมพันธ    3(2-2-5) 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท    …-….   ป  
 - 
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     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ 
  - 

   
 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)............................................... เจาของประวัติ 
    นายสาวชฎาภรณ สวนแสน 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
2.ชื่อ – สกุลนายณัฐพงษหมันหลี 
3.ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย         
4. สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศศ.บ. การสื่อสารการตลาดเพ่ือการพัฒนา 2552 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแมโจ ศศ.ม. การสื่อสารดิจิทัล 2556 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  - 
 6.2   บทความ (ถามี) 

ณัฐพงษ  หมันหลี.(2557).หลักการถายภาพดิจิทัลเชิงวารสารศาสตรเหตุการณชายแดนใตของชางภาพมือ
อาชีพ.วารสารแมโจปริทัศน.15(5)(กันยายน-ตุลาคม),78-80. 

 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
     
 - 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  1 ป  

 ชื่อวิชา 897-207 การสื่อสารชุมชน     3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา 3162205   เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย    3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3104205 สื่อโทรทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธ   3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3106101    การถายภาพเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3101307 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3106202    ศิลปะกับงานถายภาพ     3(2-2-5) 
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 7.1.2  ระดับปริญญาโท    …-….   ป  
 
 - 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ 
  - 

   
 
 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)..................................................... เจาของประวัต ิ
                       นายณัฐพงษ หมันหลี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1.อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
2.ชื่อ – สกุลนิชาวดี ตานีเห็ง 
3. ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ว.บ. วิทย-ุโทรทัศน 2532 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม 2545 

 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
   
  นิชาวดี  ตานีเหง็ และราเชษฐหีมสุหรี. (2555). รูปแบบเครือขายการดําเนินงานหอ 

   กระจายขาวชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.ยะลา ：มหาวิทยาลัยราช 
   ภัฏยะลา. 
  นิชาวดี  ตานีเห็ง, ราเชษฐหีมสุหรีและสาธิตา  แกวเหล็ก. (2554.) การพัฒนาการ 
   ดําเนินงานหอกระจายขาวชุมชนแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.ยะลา ：มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
  นิชาวดี  ตานีเห็ง. (2554). การสื่อสารและการประชาสัมพันธแบบมีสวนรวมในงาน 

   สาธารณสุขชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา ：มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ยะลา. 
  นิชาวดี  ตานีเห็ง. (2553).รายงานการวิจัยการสื่อสารเพื่อสรางความสมานฉันทของ  

   ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.ยะลา ：มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
  นิชาวดี ตานีเห็ง.(2550).ความคิดเห็นของเยาวชนตอการพัฒนาพื้นท่ีสามจังหวัด 

   ชายแดนภาคใต. ยะลา ： ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
   (ศอ.บต.). 
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  นิชาวดี ตานีเห็ง. (2549).รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธของ 

   องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา ： 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
  นิชาวดี  ตานีเห็ง. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับชมรายการขาวภาค 

   ภาษามลายูทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา. ยะลา： 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
   
 6.2   บทความวิจัย 
  นิชาวดี  ตานีเห็ง. (2552). การบริหารจัดการหอกระจายขาวชุมชนแบบมีสวนรวม(ศกึษากรณี  
   ตําบลพรอน อําเภอเมืองจังหวัดยะลา).วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี.1(6) 
   (กรกฎาคม-สิงหาคม),15-22. 
  นิชาวดี  ตานีเห็ง.(2551).การพัฒนาหอกระจายขาวชุมชนอยางยั่งยืนเอกสารประกอบ 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลการวิจัย(Proceeding)สํานักงานคณะกรรมการ  
การวิจัยแหงชาติ2551( Thailand  Research  Expo 2008).113-115. 
กรุงเทพฯ. 

 นิชาวดี  ตานีเห็ง.(2549).ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับชมรายการขาวภาคภาษามลาย ู
  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  1(1) (มกราคม-มิถุนายน),46-55.  
 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 นิชาวดี ตานีเห็ง. (2549).หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน. ยะลา ： 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 นิชาวดี ตานีเห็ง. (2553).การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ.ยะลา ： 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี   21   ป  

ชื่อวิชา 3041101 หลักการวิทยกุระจายเสียงและโทรทัศน  3(3-0-6)  
 ชื่อวิชา  3042203 การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน  3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103101 หลักการประชาสัมพันธ    3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา3103201 การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ   3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103408 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร    3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103307 การวิจัยประชาสัมพันธ    3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103408 สื่อมวลชนสัมพันธ    3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3100305 การวางแผนเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103306 สื่อชุมชนเพ่ือการพัฒนา     3(2-2-5) 
 ชื่อวิชา 3103102 การประชาสัมพันธในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
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 7.1.2  ระดับปริญญาโท    …-….   ป  
 - 
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ 
  - 

   
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)............................................... เจาของประวัติ 
      นางนิชาวดี ตานีเห็ง 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
2.ชื่อ –สกุล นายอาหมัดอีสมาแอลแวสอเหาะ 
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย         
4. สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ. สื่อสารมวลชน 2546 
ปริญญาโท International Islamic 

University Malaysia 
 

Master of 
Human 
Sciences 

Communication  2552 
 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
Amad-isma-ael, W., Azlina, K., &Saodah, W. (2007). Factors Influencing Selective Exposure to
 Informative Tv Programs Among Urban Women. Paper presented at International 
 Conference on Media and Communication, MENTION 2007- Media Culture and Society: 
 Competing Discourses on Consumption and Production of Consciousness, School of 
 Communication, UKM, Bangi Selangor, Malaysia. Retrieved from https://sssums.files. 
 wordpress.com/2007/11/factors-influencing-selective-exposure-to-informative-tv-
 programs-among-urban-women.pdf 
 6.2   บทความ (ถามี) 

 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
    - 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  -ป  

 ชื่อวิชา - 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท    …-….   ป  
   - 
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     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ 
- 

   
 
 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)............................................... เจาของประวัติ 
    (นายอาหมัดอีสมาแอลแวสอเหาะ) 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
2. ชื่อ –สกุล นางสาวสุไลณี อาแล 
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย         
4. สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ สื่อสารมวลชน 2544 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นศ.ม. นิเทศศาสตร 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  - 
 6.2   บทความ (ถามี) 

 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
     
 - 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  1 ป  
  ชื่อวิชา 3100201 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

3101306   การสื่อสารการพัฒนาทองถิ่น  3(2-2-5) 
3103204    การผลิตสื่อประชาสัมพันธ   3(2-2-5) 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท    …-….   ป  
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 - 
 
 
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ 
  - 

   
 
 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)............................................... เจาของประวัติ 
                       (นางสาวสุไลณี อาแล) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคณุวฒุิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตรวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 
 

 
ชื่อ – สกุล ผูทรงคณุวุฒ ิ
ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ 
 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1 
 

ไมมีรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารดิ จิทัลที่
ทันสมัย 

แกไข – เพ่ิมวิชาเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล
ดังนี้ 1.เครือขายสังคมออนไลนเพ่ือ 
การสื่อสาร 2.การผลิตสื่อดิจิทัล 

2 รายวิชาไมสอดคลองกับงานดานวิทยุโทรทัศนและ
สื่อดิจิทัล ดังนั้นควรพิจารณาเพิ่มรายวิชาดาน
นวัตกรรมสื่อกับสังคม 

ไม แ ก ไ ข  – เพ ร า ะ ส า ข า ไม มี 
อาจารย ท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน
นวัตกรรมจึงยั งไมพรอมในการ
ปรับ ปรุ งวิ ช าด าน  นวัตรกรรม
สื่อสาร 

3 เทคโนโลยีในการสื่อดิจิทัลควรจะพูดถึง device 
อุปกรณอยางเชน การจะผลิตสื่อตองพูดถึงอุปกรณ
ตัวไหน หรือการทําแอปพลิเคชั่นตองพิจารณาวา
ควรจะตองใชอุปกรณตัวใด รวมไปถึงสื่อดิจิทัลใน
หลักสูตร ถาทําตรงนี้ไดจะยิ่งทําใหหลักสูตรของเรา
เข็มแข็งมากยิ่งข้ึน 

แกไข – ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มการใชการใชอุปกรณตางๆ
ในรายวิชาสื่อดิจิทัล 

4 ควรเพ่ิมวิชาโครงงานของนักศึกษา แกไข – ปรับปรุงเพ่ิมวิชา โครงงาน
เฉพาะดานวิทยุกระจายเสีย วิทยุ
โทรทัศนและสื่อดิจิทัล เพ่ือเปนโปร
เจคกอนที่นักศึกษาจะออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในภาคเรียนที ่
1  ปการศึกษาที่ 3 

5 ควรมี รายวิชาท่ี เก่ียวของกับ interactive พวก 
content เรื่ องสื่อสิ่ ง พิมพที่ เปนดิจิทั ล  digital 
publictureซึ่งหมายถึงอนาคตของนักศึกษา คือทํา 
digital magazine มีภาพ vdoสามารถผลิตดวย
คนๆเดียวจะเปนเรื่องของอาชีพดิจิทัลสามารถเปน
ผูประกอบการทางดานนี้ได 

แก ไข – ปรับปรุงเพ่ิมเนื้ อหาใน
รายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัล 
 

   6 ในแผนพัฒนาปรับปรุงบุคลากรดานการเรียนการ
สอน ไมมี การส งเสริมใหอาจารย ทําวิจัยและ
เผยแพร 

แกไข – ปรับปรุงเพ่ิมกลยุทธในการ
พัฒนาบุคคลากรดานการทําวิจัย 

7 ควรมีรายวิชาที่มีกิจกรรม รวมกับชุมชน  แกไข – เพ่ิมรายวิชาการผลิตสื่อ
ดิจิทัล สําหรับสื่อพื้นบานชายแดน
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 
ภาคใต  

8 ควรประยุกตใชอุปกรณดิจิทัล มาใชในการเรียน
การสอนให เหมาะสมกับผู เรียน  เชน  สตูดิ โอ
ถายภาพ หองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน 

ไม แ ก ไข  – เพ ราะร ว ม กั บ ท าง
มหาวิทยาลัย โดยใชหองปฏิบัติการ
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ล ะ
สถานีโทรทัศนของมหาวิทยาลัย 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล ผูทรงคณุวุฒ ิ
ผศ.ดร. ลดาวัลยแกวสีนวล 
 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1 
 

 

ปรับแกชื่อหลักสูตรจากเดิมBachelor of 
Communications Artเป น Bachelor of 
Communication  Arts 

แกไข –ปรับปรุงเปน 
Bachelor of Communication Arts 
เรียบรอยแลว 

2 รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร ควรตัด การ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรและการ
นําเสนอบทความวิจัย  

ไมแกไข – เปนวิชาแกน ไมสามารถปรับแกไข
ได  

3 รายวิชา การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและสื่อ
ดิจิทัล ควร เพ่ิมการการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือเผยแพรและการนําเสนอบทความวิจัย 

แกไข – ไดตัดรายวิชา การวิจัย
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 
ออก เนื่องจากซ้ําซอนกับ รายวิชา การวิจัย
นิเทศศาสตร และไดเพ่ิมรายวิชาโครงงาน 
เพ่ือเปนโปรเจคกอนจะออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

4 รายวิชา ฉากวัสดุประกอบฉากงานวิทยุ
โทรทัศน ควรเพิ่มการเลือกใชวัสดุประกอบ
สรางฉากรายการโทรทัศน 

แกไข – ในคําอธิบายรายวิชา โดยเพ่ิมการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางฉากรายการ
โทรทัศน และวิธีการเลือกใชวัสดุประกอบ
ฉาก 

5 รายวิชา การถายภาพดิจิทัลเชิงวารสาร
ศาสตร ควรตัด เชน แสง เงา ความคมชัด 
ออก 

ไมแกไข – ไดตัดรายวิชา การถายภาพดิจิทัล 
เชิงวารสารศาสตร ออกจากหลักสูตรเพราะมี
รายวิชาแกนที่มีการเรียนการสอนใกลเคียงกัน 

6 รายวิชาเทคนิคการสัมภาษณและการเขียน
บทสัมภาษณ ควรเพิ่มความสําคัญของการ
สัมภาษณ การวางแผนสัมภาษณ 

แกไข – เพ่ิมความสําคัญของการสัมภาษณ 
การวางแผนสัมภาษณในคําอธิบายรายวิชา 
เทคนิ คการสัมภาษณ และการเขียนบท
สัมภาษณ 

7 รายวิชา การสรางสรรคและการผลิต
รายการดิ จิทัลเฉพาะกลุม ควรเพ่ิม ฝก
ปฏิบัติการสรางสรรคและการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศนดิจิทัลเฉพาะกลุม 

แก ไข  –ปรับปรุง เป นที่ เรียบรอยแล วใน 
คําอธิบายรายวิชา การสรางสรรคและผลิต
รายการดิจิทัลเฉพาะกลุม โดยเนนใหมีการฝก
ปฏิบัต ิ
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล ผูทรงคณุวุฒ ิ
คุณภิญโญ แกนยะกูล 
 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1 
 
 
 

ควรมี รายวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน
แผนธุรกิจเบื้องตน 

แกไข –เพ่ิมรายวิชา การบริหารจัดการ
และเปนเจาของสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 

2 ควรฝกใหนักศึกษาทํางานภายใตขอจํากัด 
ในการทํารายการโทรทัศน เชนการใชโทรศัพท
ทํารายการถายทอดสด เรื่องศิลปวัฒนธรรมคน
ตัดตอหนังตะลุงไมรูวาหนังตะลุงเลนอยางไร
ควรจะเสริมนักศึกษาเรื่องวัฒนธรรม เพ่ือที่จะ
ไดรูวาควรจะตัดตอตอนไหน 

ไมแกไข – เพราะเปนคําแนะนําท่ีทาง
หลักสูตรนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนไมสามารถแกไขในสวนของรายวิชา 

3 ควรสงเสริมความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมหนัง
ตะลุง เพ่ือสามารถนําไปผลิตรายการได (การ
ตัดตอหนังตะลุงได) 

แกไข –เพิ่มในคําอธิบายรายวิชา การ
ผ ลิ ตสื่ อ ดิ จิ ทั ล สํ าห รับ สื่ อ พื้ น บ าน
ชายแดนภาคใต 

4 ควรเตรียมความพรอมโดยการฝก
ประสบการณวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน ในชวงป
การศกึษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  หรือชวงปดภาค
การศกึษา กอนจะไปการฝกประสบการณ
วิชาชีพในงานนิเทศศาสตร 

แกไข – ในรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพข้ันพื้นฐาน โดยใหนักศึกษาฝก
ประสบการณในสถานศกึษา 90 ชั่วโมง 

5 ควรมีรายวิชาที่ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนัก
ความสําคัญเรื่องจรรยาบรรณ  
 
 

แก ไข  –เพ่ิ ม เนื้ อหา เรื่อ งจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ในรายวิชา การสื่อขาว
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

6 ควรเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับการเปน
สื่อมวลชนในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

แกไข –เพ่ิมรายละเอียดเนื้อหาเก่ียวกับ
รูปแบบการนําเสนอขาว ระบบการเมือง
และเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน  ในรายวิชาการ
สื่อสารมวลชนในอาเซียน 
 
 
 

7 ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับบุคลิกภาพ แกไข –ไดปรับปรุงในคําอธิบายรายวิชา 
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 
 
 

การแตงหนาและเครื่องแตงกายสําหรับ
งานโทรทัศน  โดยได เสริมบุคลิกภาพ 
การวางตัวในงานนิเทศศาสตร 

8 รายวิชาการบริหารรายการ ควรแยกการ
บริหารรายการ กับการฝกปฏิบัติการออกจาก
กัน  
 

แกไข –เพ่ิมรายวิชาการบริหารจัดการ
และเปนเจาของสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โทรทั ศน ดิ จิทั ล ซึ่ ง เนื้ อห า
รายวิชาเก่ียวของกับการบริหารสื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ชื่อ – สกุล ผูทรงคณุวุฒ ิ
อาจารยศราณี เวศยาสิรินทร 
 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1 หนา 1 เรื่องชื่อยอ ที่ สกอ. กําหนด ชื่อยอ
ปริญญาและสาขาวิชา B.C.A. หรือ 
B.Com.Arts (Digital Broadcast)  
ใหหลักสูตรดูขอกําหนดของ สกอ. 

แกไข – เปนB.Com.Arts 
(Digital Broadcast) 

2 รายวิชาการพัฒนาความคิดสรางสรรคในสื่อ
ดิจิทัล ควรเอาไปเปนวิชาแกน  

ไมแกไข – เพราะวิชาแกนทางหลักสูตร
ไมสามารถปรับแกได  

3 การเรียบเรียงรายวิชา ควรเรียงลําดับรายวิชา
ตามความยากงายและมีวิชาพ้ืนฐานที่หายไป 
คือ  หลั กการวิทยุกระจาย เสีย งและวิทยุ
โทรทัศน  (กฎหมาย หนาที ความคิด ระบบ
การทํางาน) 

แกไข – ไดจัดเรียงลําดับรายวิชาตาม
ความยากงายเปนที่เรียบรอยแลว 

4 ไมมีรายวิชา หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน   (กฎหมาย หนาที ความคิด 
ระบบการทํางาน) ซึ่งเปนวิชาพื้นฐาน 

แก ไข  – เพิ่ มรายวิช า หลักการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และสื่อดิจิทัล 

5 ควรมีวิชาเลื่อกท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและ
ธุรกิจวิทยุโทรทัศน การผลิต การจัดวางผัง
รายการ 

แกไข –ไดเพ่ิมรายวิชาเลือก การบริหาร
จัดการและธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 

6 รายวิชาบังคับการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนควรเพ่ิมประเด็น วิธีการรวบรวม
ขอมูล คนควา วิเคราะหขอมูล และเพิ่มทฤษฎี
ของการเลาเรื่องของตัวละคร การเขียนบท  

แกไข –ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา การ
เขียนบทวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน  

7 รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
ควรแยกออกเปน 2 รายวิชา และเพิ่มการ
คุมครองผูบริโภคเขาไป  

ไมแกไข – เพราะรายวิชากฎหมายและ
จริยธรรมสื่อสารมวลชนเปนวิชาแกน ซึ่ง
เรียนรวมกันทุกสาขาวิชานิเทศศาสตรจึง
ไมสามารถปรับปรุงได 

8 ควรใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชารูเทาทันสื่อ
ดิจิทัล 

แกไข – ทางสาขาเพ่ิมรายวิชาการรูเทา
ทันสื่อดิจิทัล ในหมวดวิชาเอกเลือก 

9 รายวิชาสื่อพ้ืนบาน ควรเพ่ิมเติมคําอธิบาย
รายวิชา เรื่องรูปแบบรายการ แนวคิดเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม และสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรม 

แกไข –ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาการ
ผ ลิ ตสื่ อ ดิ จิ ทั ล  สํ าห รั บ สื่ อ พ้ื น บ าน
ชายแดนภาคใต 
เรียบรอยแลว 
 

10 ควรมีการวิจารณในรายวิชาวิเคราะหขาวและมี แกไข – ไดนํารายวิชาวิเคราะหขาวออก
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิพากษวิจารณ 
ประเภทตางๆ  

จากโครงสรางหลักสูตร เนื่องจากไดเปด
รายวิชาการสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล ผูทรงคณุวุฒ ิ
ดร.ศภุฤกษ เวศยาสิรินทร 
 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1 
 
 
 

ควรเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหารายวิชา
ใหม อยางเชน หลักการวิทยุโทรทัศน รูปแบบ 
หนาที่ความรับผิดชอบ เทคนิคการใชอุปกรณ 
มุมกลอง จริยธรรม   

แกไข –ปรับปรุงในคําอธิบายรายวิชา 
หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ดิจิทัลและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล 

2 การใชหองปฏิบัติการ ตองเรียนควบคูกับการ
ผลิ ต อุป กรณ ใน ห อ งป ฏิ บั ติ ก ารควร ใส
สวนประกอบ ช่ืออุปกรณยอยลงไป 

แกไข –ปรับปรุงในคําอธิบายโดยเพิ่ม 
เรื่องการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ 

3 ฉากและวัสดุอุปกรณประกอบฉาก ควรมี
คําอธิบายเรื่องฉากและรูปแบบการประกอบ
ฉาก(โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางฉาก 3d 
sketchup , Google SketchUp ) 

แกไข –เพิ่มในคําอธิบายรายวิชา ฉาก
และวัสดุประกอบฉากงานวิทยุโทรทัศน 

4 รายวิชาการถายภาพดิจิทัลเชิงวารสารศาสตร 
ควรเพิ่มการเรียนรูเรื่องแสง เงา สี ลงไปใน
คําอธิบายรายวิชา 

ไมแกไข –ไดตัดรายวิชา การถายภาพ
ดิจิ ทั ล เชิ งวารสารศาสตร  ออกจาก
หลักสูตรเพราะมีรายวิชาแกนที่มีการ
เรียนการสอนใกลเคยีงกัน 

5 รายวิชาการถายทําภาพยนตรเชิงสารคดี ควร
เพ่ิมรูปแบบการถายทําภาพยนตรเชิงสารคดี 
และในคําอธิบายรายวิชาให เปลี่ยนคําวา 
วางแผน เปนกระบวนการผลิต การทําสตอรี่-
บอรด 

แกไข –เพ่ิมในคําอธิบายรายวิชา การ
ถายทําภาพยนตรเชิงสารคด ี

7 ควรใหมีการฝกวิชาชีพในมหาลัยกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย 

แกไข –ใหมีการฝกประสบการณภายใน
มหาวิทยาลัยจํานวน 90 ชม. ในภาค
การศกึษาที่ 1 ปการศกึษาที่ 3 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ในคราวประชมุครั้งที่ 1/2557 วันท่ี 15 กันยายน 2557 

 
ชื่อ-สกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
นายซูดิน โรจนอุดมศาสน 
 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1 จํานวนอาจารยผูสอนนอย 
 
 

แกไข –มีการรับอาจารยในสาขาที่สอดคลองกับ
หลักสูตรวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและสื่อ
ดิจิทัล และทางหลักสูตรมีกระบวนการพัฒนา
อาจารยเพ่ือเสริมสรางศกัยภาพของอาจารย 

2 ควรเนนเรื่องความคิดสรางสรรค (Creative) ใน
การคดิและผลิตรายการในรูปแบบใหมๆ   

แกไข – ไดจัดใหมีในรายวิชาการพัฒนาความคิด
สรางสรรค ในงานสื่อสารดิจิทัล รายวิชาการ
สรางสรรคและผลิตรายการดิจิทัลเฉพาะกลุมและ
อาจารยผูสอนตองสอดแทรกไปภายในรายวิชา
ตางๆ เพื่อเนนและกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการใน
ดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 

 

ชื่อ-สกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ผศ.ภูวดล ดลภาค 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 
1 ใหเพ่ิมการฝกปฏิบัติการสื่อสารท่ีปฏิบัติไดจริง

และลงพ้ืนที่จริง 
แกไข –เพ่ิมรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพขั้น
พ้ืนฐาน นับหนวยกิต90 ชม. 
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ชื่อ-สกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน   
 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1 เนนเรื่องกระบวนการผลิตใหมากขึ้น เพราะจะ
นํ าไปสู ก ารผลิตรายการต างๆไดอย างมี
คุณภาพเริ่มตนตั้งแตการเขียนสคริปทเนื้อหา
Content การวางแผน ข้ันตอนการผลิตสื่อ
ตางๆ โดยเพราะสื่อดิจิทัลทีวี 

ไมแกไข –เพราะการเขียนสคริปท เนื้อหา จะมีอยู
ในรายวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน  โดยจะเนนเรื่องเนื้อหา รูปแบบลีลา 
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เชิ ง ส ร า ง ส ร ร ค  ใ น เชิ ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  ตลอดจนสามารถ
ผลิตสื่อออกมาได   
-เรื่องกระบวนการผลิตเราจะเนนในรายวิชา การ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง รายวิชาการผลิตสื่อ
ดิจิทัล สําหรับสื่อพ้ืนบานชายแดนภาคใต และ
รายวิชาการบริหารจัดการและเปนเจาของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัล นั้นเอง 

2 ควรเพ่ิมอาจารยผูสอนเนื่องจากหลักสูตรนี้
เนนภาคปฏิบัต ิ

แกไข –มีการรับอาจารยในสาขาที่สอดคลองกับ
หลักสูตรวิทยุกระจายเสียงวิทยุ วิทยุโทรทัศนและ
สื่อดิจิทัล และทางหลักสูตรมีกระบวนการพัฒนา
อาจารยเพ่ือเสริมสรางศกัยภาพของอาจารย 

3 ควรมี เนื้ อห าวารสารเรื่ อ งกระบวนการ
สันติภาพและเรื่องสื่อทางเลือก ที่เปนตัวเลือก
อีกหนึ่งชองทางโดยไมตองใชสื่อหลัก เพ่ือเปน
ชองทางในการสื่อสารที่เปนหนวยเล็กๆ แต
สามารถสรางใหมีพลังอํานาจทางสังคมได เชน 
เฟสบุค  ชองทางสื่อมีเดียตางๆ 

ไมแกไข –เพราะเรื่องกระบวนการสื่อเพื่อสันติภาพ
นั้นมีอยูในรายวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
และสื่อดิ จิทั ล เพ่ือสั งคมชายแดนใต  และทาง
อาจารยผูสอนจะสอดแทรกในทุกๆ รายวิชา ซึ่ง
เก่ียวของกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชนอยูแลว 

4 เนนเรื่องกราฟกในการผลิตรายการโทรทัศน ไมแกไข –ในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
ขั้นสูง มีกระบวนการผลิตทํากราฟกอยูแลว พรอม
กับรายวิชาการใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
แ ล ะ วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น ร า ย วิ ช า ก า ร ตั ด ต อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดิจิทัลเบื้องตน 
ก็มีเพิ่มเติมและสอดแทรกเขาไปอยูแลว 
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ภาคผนวกฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2557 วันท่ี 19 ธันวาคม 2557 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

ในท่ีประชุมสภาวิชาการ 
การดําเนินการ 

1 ควรทบทวนวัตถุ ประสงค ของหลั กสู ตร 
เนื่องจากวัตถุประสงคไมไดบงบอกถึงความ
เปนสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และสื่อดิจิทัล ตองระบุใหชัดเจนวาหลักสูตรนี้
ต า งจากหลั กสู ต รของมห าวิทยาลั ย อ่ืน
อยางไร   

แกไข –ทําการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค
หลักสูตรใหชัดเจนข้ึนแลว ในขอ 1.3.2 
เพ่ือผลิตบัณฑิตวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศนและสื่อดิจิทัลในระดับปริญญาตรีสู
ตลาดวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

2 หนาที ่ 14  ทบทวนจํานวนหนวยกิต 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑของสหกิจศึกษา 
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษา     
 1(90) 
- วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
 2(180) 

แกไข –แกไขเปนที่เรียบรอยแลว คือ 
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษา         
2(180) 
- วิชา เตรียมฝกประสบการณ วิช าชีพ   
2(180) 

3 ควรเพ่ิมเติมรายวิชาการจัดการออรแกไนซ
เซอร หรืองานอีเวนท เนื่องจากวิชาดังกลาว
เปนที่ตองการของตลาด และเปนการเพ่ิมอัต
ลักษณของหลักสูตร 

แกไข –ปรับเปลี่ยนจากรายวิชาโครงการ
เฉพาะดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และสื่อดิจิทัล เปนรายวิชา การสื่อสารดวย
กิจกรรมเชิงสรางสรรคและโครงการ
สนับสนุนCreative Event and 
Sponsorship Communication 

4 ควรปรับจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ใหลดลง โดยอยูระหวาง 120 – 124  
หนวยกิต 

แกไข –ทําการปรับเปลี่ยนลดหนวยกิต
เหลือ 128 หนวยกิต 

5 รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตรควรระบุ
เครื่องหมาย * ไวทายชื่อรายวิชาและระบุ
หมาย เหตุ เป น เชิ งอรรถวา  หมาย เหตุ  * 
หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 

แกไข – ใสเครื่องหมาย * ลงไปพรอมทํา
หมายเหต ุ

6 ห น า ที่  35 ข อ  4.3 ก า ร จั ด เว ล า แ ล ะ
ตารางสอน ระบุวา จัดเก็บเวลา 90 ชั่วโมง
ควรอธิบายรายละเอียดของการจัดเก็บเวลาให
ชัดเจน 

แก ไข  –เพ่ิ ม เติ ม เป นที่ เรี ยบ รอยแล ว 
เก่ียวกับรายละเอียดการจัดเก็บเวลา 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ในท่ีประชุมสภาวิชาการ การดําเนินการ 

7 ควรทบทวนการกระจายความรับผิดชอบจาก
หลักสูตรสูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
เนื่องจากสวนใหญจะเนนเฉพาะความ
รับผิดชอบรอง 

แกไข –ปรับปรุงแกไขการกระจายความ
รับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

8 หนาที่ 105 ชื่อหลักสูตร ระบุ 
“Communications Asts” ควรแกไขเปน 
“Communication Arts” 

แกไข –ทําการแกไขแลว
“Communication Arts” 

9 เพ่ิมเติมคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
เพ่ือรองรับอาเซียน 

แกไข –ไดเขียนคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษแลว 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชมุครั้งที่ 1/2558 วันท่ี 30 มกราคม 2558 
 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

ของคณะกรรมการกล่ันกรอง 
การดําเนินการ 

1 แกไขการเขียนคาํอธิบายรายวิชา อาทิ 
-ตั ด คํ าว า  “ศึ กษ า เก่ี ย ว กั บ …”  ใน รายวิ ช า 
3100207เปน “ศิลปะการใช...” 
 
 
 
-ตัดคํ าว า “ศึกษาวิวัฒ นาการ...”  รายวิช า 
3101102 เปน “วิวัฒนาการ...” 
 
 
 
 
-ตัดคําวา “โดยนักศึกษาชั้นปที่ 3 สอบผานวิชาเอก
เลือกและวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 9 

ไมแกไข – เพราะในรายวิชา 3100207
เปน “ศิลปะการใช...”เปนหมวดวิชา
เฉพาะ กลุมวิชาแกนจึงไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ตองใหหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรดําเนินการ 
 
ไมแกไข –ในรายวิชา 3101102 การ
สื่อสารมวลชน เปนหมวดวิชาเฉพาะ 
ก ลุ ม วิ ช า แ ก น จึ ง ไ ม ส า ม า ร ถ
เปลี่ยนแปลงได ตองใหหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรดําเนินการ 
 
แกไข –ในรายวิชา 3104422 การ
สื่อสารดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและ
โครงการสนับสนุน  ตัดคําวา“โดย
นักศึกษาชั้นปที่  3 สอบผานวิชาเอก
เลือกและวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 9” 
ออกเปนท่ีเรียบรอยแลว 

2 แกไขชื่อวิชาในรายวิชา 3104212 จากเดิม “การ
แตงหนาและเครื่องแตงกาย” เปน “การแตงหนา
และเครื่องแตงกายสําหรับงานโทรทัศน” 

แกไข –แกไขเปนที่เรียบรอยแลว เปน 
“การแต งหน าและเครื่องแต งกาย
สําหรับงานโทรทัศน” 

3 แก ไขคุณ วุฒิ /สาขาวิชา ของนางสาวฎาวีณี
ตวนมูดอ และนางสาวสาธิตา แกวเหล็ก  
 

ไมแกไข – เพราะ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ของนางสาวฎาวีณี ต วนมู ดอ  และ
นางสาวสาธิตา แกวเหล็ก ถูกตองอยู
แลว 

4 แกไขการใชคําทับศัพท อาทิ สตอรี่บอรด (Story 
Board) หากคําใดไดบัญญัติศัพทภาษาไทยแลว 
ใหเลือกใชคํานั้น 

ไมแกไข – เพราะคําวา สตอรี่บอรด 
(Story Board)บัญญัติศพัทภาษาไทย
ไมเปนที่นิยม 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการกล่ันกรอง 

การดําเนินการ 

5 แก ไขการเขียนบรรณานุกรมให ถูกตองตาม
หลักการเขียนอางอิง เชน เมืองที่พิมพ การใช
สัญลักษณ ( . ), ( : )เปนตน 

แกไข –ตามหลักการเขียนอางอิง เปนที่
เรียบรอยแลว 

6 เพิ่มรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต ในขอ 7.1 
ประสบการณการสอน 

แกไข –เพ่ิมรหัสวิชา และจํานวนหนวย
กิต ในขอ 7.1 ประสบการณการสอน
เปนที่เรียบรอยแลว 

7 แกไขชื่อวิชา ในรายวิชา 3104316 จากเดิม 
“DigitalDigital Broadcasting for Socialin 
Southern” เปน “Digital Broadcasting for 
Social in Southern Boarder Provinces” 

แกไข –ไดทําการแกไขแลวเปน 
“Digital  Broadcasting for 
SouthernBorder Provinces” 

8 แกไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน  
-รายวิชา 3104425 ภาษาไทย “การผลิตสื่อ
ดิจิทัล สําหรับสื่อพื้นบานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต” 
 
-ภาษาอังกฤษ “Community Media foe 
Development” และควรใชคําวา Southern 
Boarder Provinces 
 
-ร า ย วิ ช า 3100402 ภ าษ า ไท ย “ เต รี ย ม ฝ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ วิ ช า ชี พ ” ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
“ Preparation foe Field Experience in 
Communication Arts” 

แกไข - ชื่อวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหตรงกันแลว 
 
 
 
แกไข - ชื่อวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหตรงกันแลว 
 
 
แกไข – เพราะในที่ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาให
เปลี่ยนเปน วิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพในงานนิเทศศาสตร 
Preparation foe Field Experience 
in Communication Arts 

9 
 

แกไขคําอธิบายในขอ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
จากเดิม “ผลิตบัณฑิตใหมีความรูทักษะทางการ
สื่อสาร...” เปน “ผลิตบัณฑิตให มีความรูและ
ทักษะทางการสื่อสาร...” 

แกไข –คําอธิบายในขอ 1.1 ปรัชญา
ของหลักสูตร จากเดิม เปน “ผลิต
บัณฑิตใหมีความรูและทักษะทางการ
สื่อสาร...” 

10 
 

ใหความหมายของสัญลักษณที่ใชในตาราง ขอ 7 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เนื่องจากสัญลักษณ × 
อาจหมายถึง ไมไดทําตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวหรือ
ชองวางที่ไมไดใสสัญลักษณใดๆ มีความหมายวา
อยางไร 

แกไข –ไดใหความหมายของสัญลักษณ
แลวท่ี 

 


